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چکیده
زهکشي ميانفصل و پايانفصل در مرحله برداشت برنج دو عمليات مهم مديريت آبياري در شاليزار است که بهترتيب سبب
افزايش عملکرد محصول و شرايط مناسبتر براي برداشت برنج ميشوند .بهدليل شرايط منحصربهفرد اراضي شاليزاري استان
گيالن ،تصميمگيري در مورد فاصله ( )Lو عمق ( )Dمناسب زهکشهاي زيرزميني و معادله مناسب براي تعيين فاصله زهکش
ها در اراضي شاليزاري در مرحله زهکشي ميانفصل و پايانفصل نيازمند تحقيقات ميباشد .بنابراين ،در اين پژوهش ،کارايي
فاصله و عمقهاي مختلف زهکشها ي زيرزميني در کنترل سطح ايستابي و همچنين دقت معادالت ماندگار و غيرماندگار در
دو مرحله زهکشي ميانفصل و پايانفصل در اراضي شاليزاري گيالن مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت .تيمارهاي مورد
مطالعه شامل شش سيستم زهکشي زيرزميني معمولي ( ،L15D1 ،L10D1 ،L7.5D1 ،L15D0.8 ،L10D0.8 ،L7.5D0.8زهکش سطحي و
شاهد (بدون سيستم زهکشي زيرزميني و سطحي)) بودند .طول کليه زهکشهاي زيرزميني  04متر و جنس لولهها پيويسي
موجدار با قطر  521ميليمتر بود .از پوسته برنج بهعنوان پوشش اطراف لولههاي زهکش استفاده شد .نتايج نشان داد که
زهکش زيرزميني با فاصله  51متر و عمق  04سانتيمتر (بهدليل ايجاد عمق سطح ايستابي مناسب و عملکرد بيشتر) در مرحله
زهکشي ميانفصل و در زمان برداشت برنج زهکشهاي با فاصله  54متر و عمق  04سانتيمتر (بهدليل بيشترين مقاومت به
نفوذ پنترومتر و کمترين رطوبت وزني خاک) بهعنوان بهترين تيمار زهکشي در مرحله زهکشي پايان فصل قابل پيشنهاد هستند.
معادله داگان ،هوخهات و معادله ترکيبي باور و ونشيلفگارد با معادله هوخهات بهعنوان معادالت مناسب براي تعيين فاصله
زهکشها در مرحله زهکشي ميانفصل بهدست آمد .همچنين ،براي زهکشي در زمان برداشت برنج ،معادله هوخهات ،کرکهام،
داگان ،گلوور -دام و معادله ترکيبي باور و ونشيلفگارد با معادله هوخهات بهعنوان فرمول مناسب براي تعيين فاصله زهکش-
هاي زيرزميني انتخاب شدند.

واژههای کلیدی:

اراضي شاليزاری ،زهکشي ميانفصل و پایانفصل ،معادالت زهکشي
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مقدمه
بهدليل اهميت زهکشهای زیرزمينی در کنترل

الگوی کشت برنج و کلزا نشان داد که با افزایش فاصله

عمق سطح ایستابی ،مطالعات وسيعی جهت اجرای

زهکشهای زیرزمينی ،توانایی زهکشها در خروج آب

اقتصادیتر پروژههای زهکشی نظير بهينهسازی فاصله و

مازاد کم میشود .این موضوع میتواند باعث ایجاد حالت

عمق زهکشها در حال انجام است .در اراضی پست

ماندابی در مرحله زهکشی ميانفصل و زهکشی در زمان

شاليزاری ،به علت وجود بارندگی زیاد و الیه محدودکننده

برداشت برنج گردد که سبب تﺄخير در برداشت محصول

کمعمق خاک ،بخش اعظم اراضی در طول سال بهصورت

برنج میشود .در حالی که با افزایش عمق زهکشها ،ميزان

ماندابی و اشباع هستند و پس از برداشت برنج 80 ،تا 30

آب خروجی از لولهها باال رفته و خطرات ماندابی کاهش

درصد اراضی شاليزاری در هفت ماه باقيمانده از سال بهدليل

مییابد (جعفری و همکاران.)1062 ،

شرایط ماندابی و زهکشی ضعيف خاک بالاستفاده رها

طی پژوهشی ،تﺄثير زهکشی سطحی ميانفصل بر

میشوند .این در حالی است که با توجه به استعداد اراضی

مقاومت فروروی خاک در اراضی شاليزاری مورد بررسی

و فراوانی بارشهای جوی ،با رفع موانع و مشکالت فعلی،

قرار گرفت .مقاومت فروروی خاک بهطور ميانگين 118/8

که مهمترین آنها زهکشی میباشد ،امکان توسعه کشت دوم

کيلوپاسکال بهدست آمد .همچنين ،اعمال زهکشی ميان-

(گياهانی مانند کلزا ،باقال و سبزی) در اراضی شاليزاری پس

فصل با تداوم  2تا  69روز در شاليزارهای منطقه مورد

از برداشت برنج بهوجود خواهد آمد .عالوه بر زهکشی به-

مطالعه از نظر توسعه مکانيزاسيون در مزارع شاليزاری و

منظور کشت دوم در فصل پایيز و زمستان ،دو مرحله مهم

امکان برداشت مکانيزه قابل توصيه است (دهقانی و

دیگر زهکشی در فصل کشت برنج (زهکشی ميانفصل و

همکاران .)6939 ،فاصله قرارگيری لولههای زهکش از

زهکشی در زمان برداشت برنج) وجود دارد که بهترتيب

پارامترهای مهم در طراحی زهکشهای زیرزمينی میباشد.

سبب افزایش عملکرد محصول و شرایط مناسبتر برای

بهطوری که فاصله زهکشها از طریق معادالت ماندگار و

برداشت برنج میشوند (درزی نفتچالی و همکاران6936 ،

غيرماندگار با توجه به وجود دادههای مورد نظر به دست

الف؛ پلنگی و همکاران6939 ،؛ دهقانی و همکاران.)6931 ،

میآید .بدین جهت ،پژوهشی برای بررسی عملکرد سيستم

مطالعه تﺄثير زهکشی ميانفصل در اراضی شاليزاری بر

زهکشی زیرزمينی تحت شرایط غيرماندگار انجام شد.

عملکرد برنج نشان داد که زهکشی در این مرحله باعث

مقادیر محاسبهشده فواصل زهکشها بين  66تا  62متر

افزایش اندکی در ميزان عملکرد محصول میشود (متيو و

متغير بود .فواصل بهدست آمده از معادالت غيرماندگار

همکاران1006 ،؛ ساتيانارایانا و بونسترا1002 ،؛ رحمان و

عملکرد بهتری از فواصل بهدست آمده از معادالت ماندگار

همکاران1069 ،؛ پلنگی و همکاران6939 ،؛ چاکانی،

داشتند (رامش چاندرا و شيامسوندار.)1002 ،
ارزیابی راندمان دفع آب مازاد بهوسيله سيستم-

.)6931
ارزیابی تﺄثير زهکشی زیرزمينی کنترلشده بر

های زهکشی در شرایط استفاده از چهار معادله غيرماندگار

قابليت زهکشی و ميزان زهاب خروجی در اراضی

زهکشی شامل گلوور -دام ،ونشيلفگارد ،هوخهات تلفيقی

شاليزاری نشان داد که زهکشهای زیرزمينی خطرات ناشی

و گلوور -دام اصالح شده نشان داد که درصد انحراف بين

از ماندابی در مرحله زهکشی ميانفصل و زهکشی در زمان

فواصل زهکش واقعی و برآورد شده برای معادالت مذکور

برداشت برنج را به حداقل رساندهاند (پنگ و همکاران،

بهترتيب  -99/96تا  -96/22درصد 3/1 ،تا  62/2درصد،

 .)1062بررسی تﺄثير عمق و فاصله زهکشها بر توانایی

 66/81تا  10/89درصد و  1/6تا  61/11درصد بود که

زهکشهای زیرزمينی در خروج آب مازاد در منطقهای با
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نشاندهنده درصد خطای کمتر معادله گلوور -دام اصالح

گيالن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت ،همچنين ،بهترین

شده میباشد (کومار و همکاران.)1069 ،

معادله زهکشی در مرحله زهکشی ميانفصل و زهکشی در

ارزیابی معادالت زهکشی غيرماندگار در خاک-

زمان برداشت برنج (زهکشی پایانفصل) معرفی گردید.

های شور ناهمگن نشان داد که در ميان معادالت لوتين و
ورستل ،گلوور ،ونشيلفگارد ،گلوور اصالح شده و

مواد و روشها

هوخهات تلفيقی ،معادالت ونشيلفگارد ،گلوور اصالح

این پژوهش در فصل کشت برنج (سال )6939

شده و هوخهات تلفيقی ،بار هيدروليکی را کامالً نزدیک به

در اراضی شاليزاری مؤسسه تحقيقات برنج کشور ،واقع در

بار هيدروليکی اندازهگيری شده پيشبينی کردند .معادله

پنج کيلومتری شهرستان رشت در استان گيالن (92° 61' N

لوتين و ورستل ،بار هيدروليکی را بسيار کمتر از مقدار

و  13° 91' Eو ارتفاع هفت متر پایينتر از سطح آبهای

اندازهگيریشده با انحراف  -2/91تا  -11/92درصد پيش-

آزاد) در زمينی به مساحت  6/2هکتار با ابعاد  620×600متر

بينی نمود .معادله گلوور ،بار هيدروليکی را با انحراف 1/12

انجام شد .سيستم زهکش زیرزمينی در قالب یک طرح

تا  90/11درصد پيشبينی نمود .معادالت گلوور اصالح

تحقيقاتی در سال  6930احداث شده بود .تيمارهای مورد

شده ،هوخهات تلفيقی و ونشيلفگارد بهترتيب به عنوان

مطالعه در آزمایش حاضر شامل شش سيستم زهکشی

معادالت مناسب برای طراحی زهکشی در نظر گرفته شدند

زیرزمينی معمولی متشکل از عمق  0/8متر با فاصله  2/2متر

(پالی.)1069 ،

( ،)L7.5D0.8عمق  0/8متر با فاصله  60متر ( ،)L10D0.8عمق

در آزمایشی در  12هکتار از اراضی شاليزاری

 0/8متر با فاصله  62متر ( ،)L15D0.8عمق یک متر با فاصله

مرکز توسعه منابع کشاورزی هراز واقع در استان مازندران،

 2/2متر ( ،)L7.5D1عمق یک متر با فاصله  60متر ()L10D1

پنج معادله ماندگار شامل هوخهات ،کرکهام ،داگان ،ارنست،

و عمق یک متر با فاصله  62متر ( )L15D1و سيستم زهکشی

ارنست -هوخهات و سه معادله غيرماندگار شامل گلوور-

سطحی و شاهد (بدون سيستم زهکشی) بودند .جزئيات

دام ،ونشيلفگارد و دزو -هلينگا برای محاسبه فاصله

بيشتر در مورد دليل انتخاب تيمارها در مقاله عليزاده و

زهکش مورد مقایسه قرار گرفتند .حداقل و حداکثر فاصله

همکاران ( 6932الف) ارائه شده است .شمای مزرعه مورد

زهکش بين  11و  19متر بهترتيب از فرمول گلوور -دام و

مطالعه و سامانههای مختلف زهکشی در شکل  6ارائه شده

ارنست بهدست آمد (درزی و همکاران.)1061 ،

است .طول کليه زهکشهای زیرزمينی  10متر و جنس

با توجه به نتایج متفاوت مطالعات مذکور و

لولهها پیویسی موجدار با قطر  612ميلیمتر است .از

شرایط منحصربهفرد اراضی شاليزاری استان گيالن (از نظر

پوسته برنج بهعنوان پوشش اطراف لولههای زهکش با قطر

بافت خاک ،نوع کانی رس ،بارندگی و هاردپن موجود)،

متوسط  62سانتیمتر در اطراف لولههای زهکش استفاده

تصميمگيری در مورد فاصله و عمق مناسب زهکشهای

شد .اندازهگيریها در کرتهای تحت پوشش لولههای

زیرزمينی و معادله مناسب جهت تعيين فاصله زهکش در

اصلی انجام شد .خطوط اصلی زهکش با رنگ آبی و قرمز

اراضی شاليزاری در دو مرحله مهم زهکشی (زهکشی ميان

نشان داده شده است .بقيه لولههای زهکش نقش محافظ را

فصل و زهکشی در زمان برداشت برنج) نيازمند تحقيقات

به عهده دارند (شکل  .)6خصوصيات فيزیکی خاک مورد

بيشتری میباشد .بنابراین ،در این پژوهش ،کارایی فاصله و

مطالعه تا عمق  610سانتیمتر و ميانگين برخی پارامترهای

عمقهای مختلف زهکشهای زیرزمينی در کنترل سطح

هواشناسی بهترتيب در جداول  6و  1ارائه شده است.

ایستابی در این دو مرحله مهم زهکشی در اراضی شاليزاری
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شکل  -1آرايش سامانههاي زهکشي در مزرعه آزمايشي
جدول  -1خواص فيزيکي خاک مورد مطالعه در عمقهاي مختلف
عمق نمونهبرداري )(cm

شن (درصد)

سيلت (درصد)

رس (درصد)

بافت

ماده آلي (درصد)

6-10

1/02

7

92

21

رس سيلتي

10-90
90-26
26-126

6/22
6/32
6/22

11
13
2

99
32
99

92
22
21

رس سيلتي
رسي
رس سيلتي

جدول  -2ميانگين ماهانه برخي پارامترهاي هواشناسي منطقه مورد مطالعه در طول دوره رشد برنج
ماه

ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور

بارندگي

دماي بيشينه

دماي کمينه

رطوبت نسبي

رطوبت نسبي

(ميليمتر در ماه)

(سانتيگراد)

(سانتيگراد)

بيشينه ()%

کمينه ()%

11/2
12/3
12
1/3
92/2

22/7
22/7
36/7
33/0
36/4

12/2
14/2
22
26/4
21/1

49
49
41
24
42

06
09
22
93
20

عمليات نشاکاری ،اعمال زهکشی ميانفصل و

شد .زهکشی ميانفصل در زمان حداکثر پنجهزنی و ابتدای

برداشت محصول بهترتيب در تاریخهای پنج خرداد 62 ،تير

رشد زایشی در تاریخ  62تيرماه اعمال شد .بدین ترتيب که

و اول شهریور سال  6939انجام شد .عمليات نشاء با استفاده

آبياری در همه کرتها غير از شاهد قطع شد و بهمنظور

از ماشين نشاکاری با فاصله  90×62/2سانتیمتر انجام شد.

اعمال زهکشی ميانفصل ،لولههای زهکش زیرزمينی باز

مقدار کود اوره و سوپرفسفات تریپل بهترتيب  600و 20

شدند و بعد از گذشت نه روز خروجی زهکشها با استفاده

کيلوگرم در هکتار در دو مرحله (نيمی از آن بعد از نشاء و

از رایزر بسته شد و آبياری انجام گرفت .همچنين  61روز

نيم دیگر آن بعد از وجين) به زمين داده شد .برای سمپاشی

قبل از برداشت برنج ،خروجی زهکشها باز شد و زهکشی

از سم بوتاکلرور استفاده شد .عمليات آبياری دو نوبت در

پایانفصل انجام گرفت .قرائت عمق سطح ایستابی از طریق

هفته با عمق آب پنج تا هفت سانتیمتر در کرتها انجام

چاهک در فصل کشت برنج از تاریخ  6939/1/61تا
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 6939/1/1بهصورت روزانه انجام شد .جزئيات بيشتر در

از عمق  11تا  620سانتیمتر با روش چاهک در نه تکرار

مورد نحوه قرائت سطح ایستابی در مقاله عليزاده و همکاران

انجام گردید که نتایج آن در جدول  9ارائه شده است .عمق

( 6932ب) ارائه شده است .همچنين ،دبی خروجی

الیه غيرقابل نفوذ نيز بر اساس هدایت هيدروليکی الیههای

زهکشها به روش حجمی بهصورت روزانه اندازهگيری شد

مختلف  6/1متر بهدست آمد .ميزان تخلخل قابل زهکشی

(عليزاده و همکاران 6932 ،الف) .اندازهگيری هدایت

در فصل کشت برنج با استفاده از دادههای اندازهگيری شده

هيدروليکی عمودی با روش استوانه مضاعف انجام شد و

 %2محاسبه شد .همچنين ،برای انتخاب بهترین تيمار

مقدار هدایت هيدروليکی قائم برای الیههای -11 ،0-61

زهکشی در زمان زهکشی پایانفصل ،درصد رطوبت وزنی

 11-80 ،61و  80-610سانتیمتر بهترتيب 2/2 ،0/21 ،6/9

و مقاومت فروروی خاک با استفاده از دستگاه نفوذسنج

و  1/28ميلیمتر بر روز بهدست آمد .اندازهگيری هدایت

مخروطی دستی در دو عمق  0-90و  90-10سانتیمتر

هيدروليکی افقی تا عمق  11سانتیمتر به روش پيزومتر و

اندازهگيری شد.

جدول  -3مقادير هدايت هيدروليکي افقي در اليههاي مختلف بر حسب سانتيمتر بر روز
هدايت هيدروليکي افقي

عمق 0-11

عمق 11-61

عمق 61-00

عمق 00-120

عمق 120-150

27/37
6/626

6/0
6/662

0/92
6/664

1/93
6/664

6/1
6/6662

ميانگين
انحراف استاندارد

 K 2 D2 + K 3 D3مجموع حاصل از نفوذپذیری و ضخامت

معادالت مورد استفاده
معادالت زهکشی در حالت ماندگار و غيرماندگار

الیههای مختلف برای بخش جریان افقی با توجه به
هيدروژئولوژیک،

)(m/day

Kr

هدایت

(روابط  6تا  )61برای محاسبه فاصله زهکشی در جدول 1

وضعيت

خالصه شده است .در این جدول L (m) ،فاصله زهکش و

هيدروليکی برای جریان شعاعی a ،فاکتور هندسی برای

 K2 ،K1و ( K3بر حسب  )m/dayهدایت هيدروليکی در

جریان شعاعی که بستگی به موقعيت هيدروليکی داردu ،

الیه باالی زهکش و دو الیه خاک در زیر سطح زهکشها،

) (mبخش خيسشده زهکش (متر) (برای لولههای زهکش

) + 0.5h = D1 (mفاصله از عمق زهکش از پایين الیهای

 u = πr0میباشد) t (day) ،زمان بعد از باال آمدن لحظه-

که زهکشها در آن نصب شدهاند D2 ،و  )m( D3ضخامت

ای سطح ایستابی µ ،فضای منافذ قابل زهکشی ℎ0 ،و 𝑡ℎ

دو الیه زیر عمق زهکش h (m) ،بار هيدروليکی ماکزیمم

( )mبار سطح ایستابی در وسط فاصله زهکش در زمان صفر

سطح ایستابی باالی سطح زهکش q (m/day) ،دبی مورد

و  R ∆t (m/day) ،tمقدار متوسط دبی تغذیه ) (Rدر طول
qt

نياز d (m) ،عمق معادل الیه زیر سطح زهکش(m) ،

فاصله زمانی  t0تا  t1که ثابت فرض شده است،

D0فاصله از عمق زهکش تا الیه غيرقابل نفوذr0 (m)،

دبی زهکشها در زمان  qt1 ( m ) ،𝑡0دبی زهکشها در

شعاع زهکش Dv (m) ،ضخامت الیه باالیی که جریان

زمان  𝑡1و  αفاکتور عکسالعمل خاک میباشد (اوستربان،

عمودی در آن بررسی میگردد (که در اکثر موارد این جزء

1001؛ هالباک -کوتورا -زامفير.)1003 ،

کوچک بوده و میتوان نادیده گرفت)Kv (m/day) ،

هدایت هيدروليکی در جریان عمودی Dr (m) ،ضخامت
خاک با جریان شعاعی= K1 D1 +،

m2
)
day

( ∑(KD)h

m
)0 (day

day
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جدول  -6معادالت ماندگار و غيرماندگار براي محاسبه فاصله زهکش در منطقه مورد مطالعه
معادالت حالت ماندگار

معادله هوخهات:

8K2 dh+4K1 h2

()1
معادله کرکهام:

L2

)

()2

L

D0

,

2r0 D0

(F

1

×

q
K1

1−

ql
K2

=q
=h

معادله داگان:
])− 1

()3

πr0

2

D0

π

− ln2 (cosh

معادله ارنست:
aDr

()9

u

معادله هوخهات -ارنست:

L
πKr

8 ∑ KDh

=0

()2

ln

q

L

+q

−

L2
8 ∑(KD)h

aD2
u

ln

ql

[

4K 2D0

+q

Dv
Kv

=h

h=q

8L K2 D2 +K3 D3
K2

π

2

L +

معادله اگينو -موراشيما:
86.4×K

()0

q

√L = 2H

 Hعمق اليه شخم که از  26-16سانتيمتر متغير است.
معادله دالکرويکس:

) 2(Hu −H−H1

()7

tan β
0.09+0.0175×105 ×K

=L

)(8

= tan β

()4

=H

1+1.12×105 ×K
0.5+1.01×105 ×K
1+1.12×105 ×K
0.35+0.16×105 ×K

= H1
()16
1+1.47×105 ×K
 :Huفاصله عمودي بين زهکشهاي جانبي تا سطح زمين (متر) :H ،فاصله بين سطوح ايستابي تا سطح زمين در وسط بين دو زهکش (متر)H1 ،
فاصله عمودي بين زهکش و سطح ايستابي واقع در باالي زهکش (متر(
معادالت حالت غيرماندگار
معادله گلوور -دام:

1
𝐾𝑑𝑇 2
𝜇
4ℎ
𝑙𝑛 0
𝑡𝜋ℎ

|

()11
معادله ترکيبي باور و ونشليفگارد با معادله هوخهات:

h0 (2d+ht ) −1

]

()12
معادله دزو و هلينگا:
()13
()19

)

−∝∆t

× (1 − e

) −∝∆t

) ht (2d+h0

R∆t
0.8μα

+

+ R ∆t × (1 − e

[ln

|𝜋 = 𝐿

10Ktd
μ

= L2

−∝∆t

ht1 = ht0 e

−∝∆t

qt1 = qt0 e
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شکل  -2شمايي از سيستم زهکشي زيرزميني ،بيانگر نمادهاي مختلف مرتبط با معادالت

همچنين شمایی از سيستم زهکشی زیرزمينی که

حالی است که درزی و همکاران ( 6936ب) در مطالعات

نمادهای مختلف مرتبط با معادالت ماندگار و غيرماندگار

خود ،عمق سطح ایستابی را در تيمارهای ،L15D0.65

را نشان میدهد در شکل  1آورده شده است (بای بوردی،

 ،L30D0.9 ،L30D0.65زهکش دو عمقی و شاهد ،بعد از

 .)6928با استفاده از دادههای سطح ایستابی ،دبی خروجی

گذشت هفت روز زهکشی ميانفصل بهترتيب ،10 ،93 ،18

و سایر دادههای اندازهگيری شده ،فاصله زهکشها با

 18و  3سانتیمتر گزارش نمودند که دليل افت بيشتر سطح

استفاده از معادالت ماندگار و غيرماندگار فوقالذکر برای

ایستابی در تيمارهایی با فاصله  62و  90متر در منطقه مورد

تيمارهای مورد مطالعه در مرحله زهکشی ميانفصل و

مطالعه در استان مازندران میتواند سبکتر بودن بافت خاک

زهکشی در زمان برداشت برنج محاسبه شد و با فاصله

آن منطقه نسبت به منطقه مورد مطالعه در استان گيالن باشد.

واقعی مقایسه گردید .در نهایت ،معادله مناسب جهت تعيين

با این که افت سطح ایستابی در مطالعه درزی و همکاران

فاصله زهکشهای زیرزمينی در دو مرحله زهکشی ميان-

( 6936ب) بيش از این مطالعه است ،اما ترکخوردگی

فصل و پایانفصل (زهکشی در زمان برداشت برنج) معرفی

خاک منطقه مورد مطالعه در پژوهش حاضر بسيار بيشتر

گردید.

است .در مطالعات پيشين ،دهقانی و همکاران ( )6931نشان
دادند که در تداوم زهکشی  69روز ترکهایی با عرض

نتايج و بحث
نوسانات سطح ایستابی در طول دوره رشد برنج
در تيمارهای مورد مطالعه در شکل  9نشان داده شده است.
همانگونه که در شکل  9مشاهده میشود ،عمق سطح
ایستابی بعد از گذشت نه روز از شروع زهکشی ميانفصل
در تيمارهای ،L7.5D1 ،L15D0.8 ،L10D0.8 ،L7.5D0.8

 ،L15D1 ،L10D1زهکش سطحی و شاهد بهترتيب به ،12
 90 ،11 ،91/1 ،21 ،11 ،19و  69سانتیمتر رسيد .این در

هفت ميلیمتر در سطح خاک بهوجود آمد .در حالی که در
پژوهش حاضر ،بعد از گذشت نه روز ،در تيمارهایی با
فاصله زهکش  2/2و  60متر ترکهایی با عرض  1/2سانتی-
متر پدیدار شد که بسته شدن این ترکها زمان زیادی نياز
دارد و در مواردی تنها بهوسيله شخم سطحی از بين می-
روند .عمق سطح ایستابی مطلوب در مرحله زهکشی ميان-
فصل  12-10سانتیمتر میباشد که با افت بيشتر سطح
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ایستابی ،ترکهای برگشتناپذیر در سطح خاک ظاهر می-

بررسي ﺗﺄثیر عمق و فاصله زهکشهای زيرزمیني بر

گردند که حتی با آبياریهای بعدی نيز بسته نمیشوند

مقاومت فروروی و رطوبت وزني در زمان برداشت برنج

(ایشيگورو6331 ،؛ تونگ و همکاران6331 ،؛ اسالم و

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2نشان میدهد که

همکاران1009 ،؛ عليزاده6983 ،؛ یزدانی و همکاران،

تﺄثير فاصله زهکشهای زیرزمينی بر مقاومت فروروی تا

 .)6939بهطوری که در این شرایط ،کنترل درز و ترک در

عمق  62و  90سانتیمتر در زمان برداشت برنج معنیدار

خاک دشوار میباشد .بنابراین ،پایين آوردن عمق سطح

نيست .در حالی که تﺄثير عمق زهکشهای زیرزمينی بر

ایستابی به بيش از  12سانتیمتر مناسب نمیباشد که این

مقاومت فروروی تا عمقهای  62و  90سانتیمتر در زمان

عمق مطلوب در مرحله زهکشی ميانفصل توسط تيمارهایی

برداشت برنج در سطح آماری  %6معنیدار شد .همچنين،

با فاصله زهکش  62متر ایجاد شده است .شدت زهکشی

اثر متقابل فاصله و عمق زهکشهای زیرزمينی بر مقاومت

در مرحله ميانفصل در تمامی تيمارها بعد از  11ساعت

فروروی تا عمق  62و  90سانتیمتر در زمان برداشت برنج

تقریباً به صفر رسيد و همچنين در مرحله زهکشی در زمان

در سطح آماری  %6معنیدار گردید .تﺄثير فاصله زهکشهای

برداشت برنج ،لولههای زهکش زهآب خروجی نداشتند که

زیرزمينی بر رطوبت وزنی در زمان برداشت برنج در سطح

نتایج بهصورت کاملتر در مقاله عليزاده و همکاران (6932

آماری  %6معنیدار شد .اما فاصله و عمق زهکشهای

الف) ارائه شده است .نتایج مطالعات محققين نشان داده که

زیرزمينی بر رطوبت وزنی در عمق  90-10سانتیمتر تﺄثير

زهکشی ميانفصل بهوسيله خارج نمودن خاک از حالت

معنیداری نداشت .بهعبارتی میتوان نتيجه گرفت که

اشباع و ایجاد شرایط هوازی و خارج نمودن مواد سمی از

زهکشهای زیرزمينی روی رطوبت الیههای سطحی تﺄثير

منطقه توسعه ریشه باعث افزایش عملکرد نسبت به حالت

گذاشته و تﺄثيری بر رطوبت الیههای زیرین خاک ندارند.

بدون زهکشی میگردد (کيا6981 ،؛ درزی و همکاران،

مقایسه ميانگين اثر فاصله و عمق زهکشهای

 6936ب؛ دهقانی و همکاران6939 ،؛ چاکانی و همکاران،

زیرزمينی بر مقاومت فروروی در زمان برداشت برنج

 .)6931با توجه به ایجاد درز و ترک و کاهش عملکرد در

(جدول  )1نشان میدهد که تيمار زهکشی زیرزمينی با

تيمارهایی با فاصله  2/2و  60متر بهدليل جریان ترجيحی

فاصله  60متر باعث افزایش  69درصدی در ميزان مقاومت

در این تيمارها ،فاصله زهکشهای  62متر بيشترین عملکرد

فروروی تا عمق  62سانتیمتر در زمان برداشت برنج نسبت

را بهدست میدهد (چاکانی6931 ،؛ عليزاده.)6932 ،

به شاهد (مقاومت به نفوذ پنترومتر تا عمق  62سانتیمتر

با توجه به عمق سطح ایستابی در تيمارهای مورد

 220کيلوپاسکال) شد .این در حالی است که مقدار مقاومت

مطالعه در مرحله زهکشی ميانفصل و عدم معنیداری

فروروی تا عمق  90سانتیمتری در تيمارهای زهکشی

عملکرد برنج در فواصل مختلف زهکشهای زیرزمينی

زیزمينی با فاصله  60متر نسبت به شاهد  39درصد افزایش

(عليزاده ،)6932 ،تيمار زهکشی زیرزمينی با فاصله  62متر

پيدا کرد (مقاومت به نفوذ پنترومتر تا عمق  90سانتیمتر در

بهعنوان فاصله مناسب جهت زهکشی ميانفصل در این

شاهد  210کيلوپاسکال) .بهعبارتی ،زهکشی زیرزمينی

منطقه قابل توصيه است .همچنين ،با توجه به عدم تفاوت

بيشترین تﺄثير خود را بر مقاومت فروروی الیه زیرین

عمق سطح ایستابی بين تيمارهای  L15D0.8و  L15D1در

گذاشته است.

مرحله زهکشی ميانفصل ،عمق  80سانتیمتر برای
قرارگيری لولههای زهکش زیرزمينی در مرحله زهکشی
ميانفصل بهعنوان عمق مناسب زهکش انتخاب شد.
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روزهاي سپري شده از شروع زهکشي ميان فصل
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روزهاي سپري شده از شروع زهکشي ميان فصل

روزهاي سپري شده از شروع زهکشي ميان فصل
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شکل  -3نوسانات عمق سطح ايستابي در فصل کشت برنج در تيمارهاي مورد مطالعه(e ،L10D1 (d ،L10D0.8 (c ،L7.5D1 (b ،L7.5D0.8 (a :

 )g ،L15D1 (f ،L15D0.8شاهد و  )hزهکش سطحي
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تکرار

منبع تغييرات

تکرار
فاصله زهکش
عمق زهکش
فاصله زهکش × عمق زهکش
خطا

2
2
1
2
16

مقاومت فروروي تا عمق

مقاومت فروروي تا عمق

15سانتيمتر در زمان

 30سانتيمتر در انتهاي

برداشت برنج

فصل کشت برنج

1643/62 ns
2193/62 ns
** 00662/22
** 02212/62
2032/62

* 29027/26
4012/26 ns
** 942612/26
**72412/26
9107/26

رطوبت وزني در

رطوبت وزني در عمق

عمق 0-30

 30-10سانتيمتر در زمان

سانتيمتر در زمان

برداشت برنج

برداشت برنج

ns

6/6610 ns
** 6/6122
6/6612 ns
6/6616 ns
6/6614

6/6629
6/6639 ns
6/6662 ns
6/6619 ns
6/6619

** ns ،* ،بهترتيب معنيداري در سطوح يک و پنج درصد و غيرمعنيدار

مقایسه ميانگين مقدار رطوبت وزنی در جدول 1

الیه  90-10سانتیمتر بين فواصل مختلف لولههای زهکش

نشان داد که بيشترین رطوبت الیه سطحی ( )0/13متعلق به

زیرزمينی اختالف معنیداری نداشته است؛ اما زهکشهای

تيمار زهکشهای زیرزمينی با فاصله  62متر و کمترین

زیرزمينی ميزان رطوبت وزنی را نسبت به شاهد ( 0/91در

رطوبت وزنی الیه سطحی ( )0/1متعلق به تيمار زهکش

عمق  90-10سانتیمتر)  %69کاهش دادهاند .در نهایت ،با

های زیرزمينی با فاصله  2/2متر بود .بهطوری که تفاوت

توجه به ميزان مقاومت به نفوذ پنترومتر الیه سطحی و

معنیداری بين فاصلههای زهکش  2/2و  60متر بر رطوبت

رطوبت الیه سطحی و زیرزین در زمان برداشت برنج ،تيمار

وزنی الیه سطحی مشاهده نشد .زهکشهای زیرزمينی با

زهکش زیرزمينی با فاصله  60متر و عمق  80سانتیمتر

فاصله  60متر باعث کاهش  69درصدی ميزان رطوبت وزنی

(بهدليل بيشترین مقاومت به نفوذ و کمترین رطوبت وزنی)

الیه سطحی در زمان برداشت برنج نسبت به شاهد ()0/91

بهعنوان بهترین تيمار زهکشی در زمان برداشت برنج توصيه

گردیدند .همچنين ،جدول  1نشان میدهد که رطوبت وزنی

میگردد.

جدول  -1مقايسه ميانگين اثر فاصله و عمق زهکشها در زمان برداشت برنج بر مقاومت فروروي و رطوبت وزني خاک
پارامترها

مقاومت فروروي تا عمق  12سانتيمتر در انتهاي
فصل کشت برنج
مقاومت فروروي تا عمق  36سانتيمتر در انتهاي
فصل کشت برنج
رطوبت وزني در عمق  6 -36سانتيمتر در انتهاي
فصل کشت برنج
رطوبت وزني در عمق  36-06سانتيمتر در انتهاي
فصل کشت برنج

عمق زهکشها

فاصله زهکشها

 7/2متر

 16متر

 12متر

 26سانتيمتر

 166سانتيمتر

217 a

292 a

216 a

222/66 a

703/24 b

1327 a

1342 a

1312 a

1146/66 b

1221/07 a

6/26 b

6/21 b

6/24 a

6/29 a

6/22 a

6/21 a

6/21 a

6/22 a

6/22 a

6/22 a

تفاوت اعدادي که حداقل داراي يک حرف مشترك هستند در سطح احتمال پنج درصد معنيدار نيست

فواصل محاسبه شده توسط معادالت زهکشي در مراحل

ارائه گردید .با توجه به این جدول درمییابيم که با افزایش

زهکشي ميانفصل و پایانفصل

فاصله زهکشها ،از دقت معادله هوخهات در برآورد فاصله

فاصله زهکشها در مرحله زهکشی ميانفصل و

زهکش در مرحله زهکشی ميانفصل کاسته میشود.

پایانفصل در تيمارهای مختلف با استفاده از معادالت

درصورتی که در مرحله زهکشی در زمان برداشت برنج

ماندگار و غيرماندگار محاسبه شد و نتایج آن در جدول 2

(زهکشی پایانفصل) انحراف فاصله برآورد شده توسط
معادله هوخهات از فاصله واقعی در مرحله زهکشی در
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تيمارهایی با فاصلههای مختلف با هم تفاوت چندانی ندارد.

کمتری نسبت به تيمار با عمق زهکش  600سانتیمتری

هالباک -کوتورا -زامفير ( )1003فاصله زهکش را در منطقه

برآورد نموده است .فاصله برآورد شده توسط معادله

مورد مطالعه خود با استفاده از معادله هوخهات در محدوده

گلوور -دام و معادله دزو و هلينگا در هر دو مرحله زهکشی

 69 -1متر گزارش نمود که نتایج ایشان به نتایج حاصل از

در تيمارهای با فاصله  2/2متر نسبت به تيمارهایی با فاصله

این مطالعه نزدیک است .معادله داگان در مرحله زهکشی

 60و  62متر با انحراف کمتری نسبت به فاصله واقعی به-

ميانفصل ،فاصله زهکشها را در تمامی تيمارها تقریباً با

دست آمده است .معادله ترکيبی باور و ونشيلفگارد با

انحراف مشابهی برآورد نموده است؛ اما در مرحله زهکشی

معادله هوخهات در هر دو مرحله زهکشی ميانفصل و

در زمان برداشت برنج ،فاصله زهکشها با استفاده از معادله

پایانفصل در تمامی تيمارها فاصله زهکشهای زیرزمينی

داگان در تيمارهایی با فاصله  62متر با انحراف کمتری

را با دقت قابل قبولی برآورد نموده است.

نسبت به فاصله  2/2و  60متر برآورد شد .دقت فاصله
برآوردشده توسط معادله اگينو -موراشيما در مرحله

انتخاب معادالت مناسب جهت بهدست آوردن فاصله

زهکشی ميانفصل بيشتر از زهکشی در زمان برداشت برنج

زهکش در مراحل زهکشي میانفصل و پايانفصل

است.

از آنجاییکه زهکشها با فاصله  62متر و عمق
فواصل برآورد شده توسط معادله دالکرویکس در

 0/8متر بهعنوان فاصله مناسب جهت زهکشی ميانفصل

مرحله زهکشی ميانفصل و زهکشی در زمان برداشت برنج

انتخاب شدند ،بنابراین معادلهای که فاصله زهکشها را با

بيشترین انحراف از فاصله واقعی را نسبت به سایر معادالت

کمترین انحراف نسبت به این تيمار برآورد کند بهعنوان

داشت ،همچنين ،از نتایج ارائه شده در مییابيم که دقت

معادله مناسب در مرحله زهکشی ميانفصل میباشد .از بين

معادله دالکرویکس در هر دو مرحله زهکشی با افزایش

معادالت ماندگار ،معادله داگان و هوخهات و از بين

فاصله و عمق زهکش کاهش یافته است .معادله کرکهام در

معادالت غيرماندگار معادله ترکيبی باور و ونشيلفگارد با

تمامی تيمارهای مورد مطالعه در هر دو مرحله زهکشی

معادله هوخهات بهعنوان فرمول مناسب جهت تعيين فاصله

ميانفصل و پایانفصل ،فاصله زهکشهای زیرزمينی را کمتر

زهکشها در مرحله زهکشی ميانفصل بهدست آمد.

از ميزان واقعی برآورد نمود که نتایج پژوهش حاضر با

همچنين ،در مرحله زهکشی در زمان برداشت برنج،

مطالعات دجورویچ و استریچویچ ( )1009همخوانی دارد.

زهکشهای زیرزمينی با فاصله  60متر و عمق  0/8متر به

همچنين ،فواصل برآورد شده توسط معادله کرکهام در

عنوان فاصله و عمق مناسب انتخاب شد (بهدليل درصد

مرحله زهکشی ميانفصل در تيمارهای زهکش زیرزمينی با

رطوبت کمتر و مقاومت به نفوذ سطحی بيشتر در زمان

فاصله  62متر نسبت به تيمارهای زهکش زیرزمينی با فاصله

برداشت برنج) .بنابراین معادلهای که فاصله زهکشهای

 2/2و  60متر دارای انحراف بيشتری از فاصله واقعی می-

زیرزمينی را با کمترین انحراف نسبت به تيمار L10D0.8

باشد .معادله ارنست و هوخهات -ارنست در مرحله

برآورد کند بهعنوان معادله مناسب در مرحله زهکشی پایان-

زهکشی ميانفصل در تيمارهایی با فاصله  60و  62متر،

فصل میباشد .بهطوری که از بين معادالت ماندگار ،معادله

فاصله زهکشها را با انحراف بيشتری نسبت به تيمار با

هوخهات ،کرکهام و داگان و از بين معادالت غيرماندگار،

فاصله زهکش  2/2برآورد مینماید .همچنين ،نتایج نشان

معادله گلوور -دام و معادله ترکيبی باور و ونشيلفگارد با

میدهد که در مرحله زهکشی در زمان برداشت برنج ،معادله

معادله هوخهات بهعنوان فرمول مناسب جهت تعيين فاصله

ارنست و هوخهات -ارنست در تيمارهایی با عمق زهکش

زهکشها در مرحله زهکشی در زمان برداشت برنج انتخاب

 80سانتیمتر ،فاصله زهکشهای زیرزمينی را با انحراف

شدند.
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مرحله زهکشي

زهکشي
ميانفصل در
دوره کشت شالي

زهکشي به منظور
برداشت برنج
(زهکشي پايان-
فصل)

نتيجهگيری

معادالت زهکش

معادله هوخهات
معادله داگان
معادله اگينو موراشيما
معادله دالکرويکس
معادله کرکهام
معادله ارنست
معادله ارنست -هوخهات
معادله گلوور -دام
معادله ترکيبي باور و ونشليفگارد با معادله هوخهات
معادله دزو و هلينگا
معادله هوخهات
معادله داگان
معادله اگينو موراشيما
معادله دالکرويکس
معادله کرکهام
معادله ارنست
معادله ارنست -هوخهات
معادله گلوور -دام
معادله ترکيبي باور و ونشليفگارد با معادله هوخهات
معادله دزو و هلينگا

L7.5D0.8

L10D0.8

L15D0.8

L7.5D1

L10D1

L15D1

2/02
4/14
19/62
12/23
9/9
12/47
10/10
0/22
4/24
9/12
4/29
11/01
14/26
7/99
2/06
17/90
26/32
2/60
16/79
0/72

11/06
12/17
17/46
14/24
2/2
12/92
21/33
0/70
4/42
9/24
12/39
13/29
22/17
19/46
7/66
17/92
29/22
2/00
12/22
0/42

17/46
10/24
22/29
33/44
7 /0
22/74
22/97
2/21
13/40
2/29
13/71
19/73
27/12
12/22
7 /2
14/37
22/70
4/62
13/62
2/92

2/42
9/07
2/22
24/62
2/3
11/70
11/93
9/44
4/16
3/27
13/91
11/91
14/26
22/37
2/3
22/42
27/43
0/31
16/44
2/21

12/22
4/61
13/23
91/40
9/2
23/36
21/42
0/16
12/36
9/12
12/42
12/26
22/17
24/12
2/7
24/61
36/00
0/46
12/24
0/22

26/32
13/27
12/40
26/24
0/9
39/69
32/26
0/27
12/63
9/29
12/13
13/32
27/12
32/10
0/9
31/90
32/27
7/92
19/29
7/10

بررسی کارایی فاصله و عمقهای مختلف

مرحله زهکشی ميانفصل بهدست آمد .همچنين در مرحله

زهکشهای زیرزمينی در کنترل سطح ایستابی و همچنين

زهکشی در زمان برداشت برنج ،معادله هوخهات ،کرکهام،

دقت معادالت ماندگار و غيرماندگار در دو مرحله زهکشی

داگان ،گلوور -دام و معادله ترکيبی باور و ونشيلفگارد با

ميانفصل و پایانفصل در اراضی شاليزاری گيالن نشان داد

معادله هوخهات بهعنوان فرمول مناسب جهت تعيين فاصله

که زهکش زیرزمينی با فاصله  62متر و عمق  80سانتیمتر

زهکشهای زیرزمينی انتخاب شد.

(بهدليل ایجاد عمق سطح ایستابی مناسب و عملکرد بيشتر)
در مرحله زهکشی ميانفصل و زهکش با فاصله  60متر و

ﺗشکر و قدرداني

عمق  80سانتیمتر (بهدليل باالترین مقاومت به نفوذ و

از مؤسسه تحقيقات برنج کشور بهدليل فراهم

کمترین رطوبت وزنی) بهعنوان بهترین تيمار زهکشی در

آوردن امکانات الزم برای اجرای این پژوهش تشکر و

زمان برداشت برنج توصيه میگردد .معادله داگان ،هوخهات

قدردانی بهعمل میآید.

و معادله ترکيبی باور و ونشيلفگارد با معادله هوخهات به-
عنوان معادالت مناسب جهت تعيين فاصله زهکشها در

فهرست منابع
.6

بای بوردی ،م .6928 ،.اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاک .چاپ هشتم ،انتشارات دانشگاه تهران116 ،
صفحه.
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.1

پلنگی ،م ،.ن .پيرمرادیان ،و .کریمی و ب .اميری الریجانی .6939 .تﺄثير زهکشی سطحی ميانفصل بر روند
رشد ،شاخصهای فيزیولوژیک و عملکرد برنج رقم طارم هاشمی .مجله تحقيقات غالت.128-112 :)1(1،

.9

چاکانی ،پ .6931 .اثر زهکشی سطحی و زیرزمينی ميانفصل بر خصوصيات خاک و عملکرد برنج رقم هاشمی
در منطقه رشت .پایاننامه کارشناسی ارشد آبياری و زهکشی ،دانشگاه گيالن 26 ،صفحه.

.1

چاکانی ،پ ،.پيرمرادیان ،ن ،.یزدانی ،م .ر و م .نوایبان .6931 .اثر متقابل تداوم زهکشی و فاصله زهکشهای
زیرزمينی در زهکشی ميانفصل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی .نشریه تحقيقات آب و خاک
ایران.261-202 :)1(11 .

.2
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Abstract
In rice cultivation, mid-season and end-season drainage at harvest time are two
important operations of water management which, respectively, increase yield and
provide better conditions for harvesting rice. Due to the unique conditions of
paddy fields of Guilan province, making decisions about the spacing and depth of
drains and proper equation to determine the drainage spacing in paddy field
requires research on the mid-season and end-season drainage. Therefore, in this
research, the efficiency of drains spacing (L) and depth (D) of subsurface
drainage in controlling water table and also accuracy of the steady and non-steady
equations were evaluated at mid-season and end-season drainage stages in
Guilan’s rice fields. Drainage treatments included six conventional subsurface
drainage systems with rice husk envelope including drainage system with drain
depth of 0.8 m and drain spacing of 7.5 m (L7.5 D0.8), (L10 D0.8), (L15 D0.8), (L7.5
D1), (L10 D1), and (L15 D1). All drain lines were 40 m long and made of PVC
corrugated pipes with a diameter of 125 mm. Results showed that subsurface
drainage with spacing of 15 m and depth of 80 cm (due to the proper water table
depth and higher yield) and subsurface drainage with distance of 10 m and depth
of 80 cm (due to the highest resistance to pentrometer penetration and the lowest
soil moisture content) are recommended as the best drainage treatment for midseason and end-season drainage, respectively. Dagan, Hooghoudt and Bouwer &
Van Schilfgaarde equations combined with Hooghoudt equation were suitable
equations for determining drainage spacing at mid-season drainage stage.
Hooghoudt, Kirkham, Dagan, Bouwer & Van Schilfgaarde equations combined
with Hooghoudt equation and Glover-Dumm equation were selected as suitable
formulas for determining the spacing of subsurface drains for end-season
drainage.
Keywords: Paddy Field, Mid-season and end-season drainage, Drainage Equation

1 - Corresponding Author: Department of Water Engineering, Faculty of Water and Soil, University of Zabol.
* - Received: September 2017 and Accepted: January 2018.

