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چکیده
زهکشی زیرزمینی ،بهعنوان یک تغییر ساختاری در راستای بهبود بهرهوری اراضی شالیزاری ،هیدرولوژی این اراضی را تغییر
میدهد .در این پژوهش ،با استفاده از مدل  ،DRAINMOD-Sتأثیر مدیریتهای زهکشی آزاد و کنترلشده بر مؤلفههای
بیالن آب و شوری زهاب در کشت کلزای دیم به عنوان کشت دوم ،پس از برنج در اراضی شالیزاری بررسی شد .دادههای
موردنیاز برای ارزیابی مدل طی دو فصل کشت کلزا ( )6931-6931از یک مزرعه شالیزاری دارای سامانه زهکشی زیرزمینی
(عمق زهکش  0/16متر و فاصله زهکش  90متر) تهیه شد .با استفاده از مدل واسنجی و صحتسنجی شده ،تأثیر سامانههای
مختلف زهکشی زیرزمینی معمولی و کنترل شده (با کنترل عمق سطح ایستابی در  10سانتیمتری از سطح زمین) بر بیالن
آب و شوری خاک و زهاب ارزیابی شد .مدل از قابلیت قابل قبولی برای برآورد عمق سطح ایستابی و شوری زهاب در
فرایندهای واسنجی و صحتسنجی برخوردار بود .بر اساس شبیهسازیها ،برای عمق زهکش  6/6متر ،افزایش فاصله زهکشها
از  90به  00متر در دو سامانه زهکشی آزاد و کنترلشده ،بار نمک خروجی را بهترتیب  506/9و  016/1کیلوگرم بر هکتار
کاهش داد .برای فاصله زهکش  90متر ،با افزایش عمق زهکشها از  0/6به  6/5متر ،حجم زهاب خروجی در سامانه
زهکشی کنترلشده از  2/0به  3سانتیمتر و در سامانه زهکشی آزاد از  6/6به  61/9سانتیمتر افزایش یافت .براساس نتایج
شبیهسازیها ،برای کاهش تخلیه نمک ،مناسبترین عمق و فاصله زهکش چه در زهکشی آزاد و چه در زهکشی کنترل شده
بهترتیب  0/6و  90متر بود .نتایج نشان داد که ،سامانه زهکشی کنترلشده میتواند بهعنوان یک ابزار مدیریتی مفید برای
کاهش مسائل زیستمحیطی از منظر میزان بار نمک و زهاب در زراعت کلزا به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری مورد
استفاده قرار گیرد.
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مقدمه
با توجه به پتانسیلهای اقلیمی استانهای شمالی
کشور ،در سالهای اخیر مطالعات مختلفی بهمنظور ایجاد
شرایط مناسب برای کشت زمستانه از طریق بهبود وضعیت
زهکشی شالیزارهای تجهیز و نوسازی شده این مناطق
انجامشده است .شبکههای زهکشی گاهی علیرغم منافعی
که دارند ،اثرات منفی زیستمحیطی مختلفی از خود بهجای
میگذارند که ازجمله آنها میتوان به تخریب کیفی خاک
و منابع پذیرنده آب بهدلیل ورود زهاب با کیفیت نامناسب
اشاره نمود .با توجه به محدودیت منابع آبوخاک ،باید
پذیرفت که دنیای پیشرفته امروز ،زهکشی به شیوه سنتی را
در بیشتر موارد با محیط زیست سازگار نمیداند .به نظر
میرسد که باید در اندیشه تغییر تدریجی از شیوههای
معمول زهکشی به روشهای دوستدار محیطزیست بود
(حسینپور و همکاران .)1931
روشهای زهکشی سازگار با محیطزیست در
حال تکامل هستند که یکی از آنها زهکشی کنترلشده
است .زهکشی کنترلشده به عنوان یک اقدام مدیریتی برای
کاهش اثرات ناشی از کیفیت زهاب کشاورزی مطرح است
(حسینپور و همکاران  .)1931در زهکشی کنترل شده
سعی بر این است که حجم زهاب کاهش یابد .با کنترل
خروجی زهکش میتوان سطح ایستابی را در خاک در حد
مطلوبی حفظ کرد و از خروج ناخواسته زهاب تا حدی که
بتواند مورد استفاده گیاه قرار گیرد ،خودداری نمود .زهکشی
کنترلشده میتواند نقش مهمی در ذخیره آب و مواد غذایی
و همچنین بهبود کیفیت آب در پاییندست داشته باشد
(ولتمن و جانسن  .)3009عالوه بر این ،بهعنوان یکی از
بهترین اقدامات مدیریتی برای کاهش انتقال آالیندههای غیر
نقطهای از اراضی کشاورزی ضمن بهبود تولید محصول
شناخته شده است (تن و ژانگ 3011؛ اسکگز و همکاران
3013؛ وستروم و همکاران .)3012
عمق و فاصله زهکشها به عنوان دو پارامتر مهم
در طراحی سامانههای زهکشی بههمراه عمق سازه کنترل،
بر عملکرد سامانه زهکشی کنترلشده تأثیر دارند .یکی از

راهحلهای اساسی در شناخت و ارزیابی عکسالعمل واقعی
این عوامل در سامانههای زهکشی ،انجام آزمایشهای
مزرعهای است (فائو  .)1391با توجه به اینکه این آزمایشها
مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار زیاد است ،استفاده از
مدلهای شبیهسازی محدودیتهای موجود را به مقدار
قابلتوجهی کاهش میدهد؛ اما قبل از کاربرد این مدلها،
درستی نتایج بهدستآمده از آنها باید با نتایج آزمایشهای
مزرعهای مورد مقایسه قرار گیرد (اسکگز  .)1393در سال-
های اخیر ،مدلهای زیادی نظیر ،LEACHM ،SWAP

 ADAPTو  DRAINMODبرای شبیهسازی سامانههای
زهکشی ارائه شدهاند که هرکدام مبانی مختلف و روشهای
حل متفاوتی را برای شبیهسازی به کار میگیرند .در این
میان ،مدل  DRAINMODبهدلیل توانایی باالیی که در
شبیهسازی شرایط مزرعه از خود نشان داده است ،نسبت به
سایر مدلها کاربرد بیشتری داشته است .این مدل در سال
 1319توسط اسکگز (اسکگز  )1390ارائه شد و در سال
 1333توسط کندیل (کندیل  )1333برای شبیهسازی کیفیت
زهاب ،شوری خاک و تأثیر تنش شوری بر عملکرد
محصول و در سال  1331بهوسیله بریو و همکاران (بریو و
همکاران  )1331برای شبیهسازی تغییرات نیتروژن در خاک
توسعه داده شد.
تأثیر مدیریتهای مختلف زهکشی و پارامترهای
طراحی سامانههای زهکشی بر کمیت و کیفیت زهاب
تاکنون در برخی پژوهشهای میدانی و یا با استفاده از مدل
 DRAINMOD-Sمورد بررسی قرار گرفته است .بررسی
تأثیر پارامترهای طراحی و مدیریت سامانههای زهکشی
زیرزمینی بر کمیت و کیفیت زهاب خروجی در اراضی
فاریاب استرالیا نشان داد که با افزایش عمق و فاصله
زهکشها ،میزان زهاب و بار نمک خروجی افزایشیافته و
کیفیت زهاب خروجی کاهش می یابد (کریستن و اسکین
 .)3001طی پژوهشی تأثیر عمق و فاصله زهکشهای
زیرزمینی بر کیفیت زهاب در دره سن جواکین کالیفرنیا
موردبررسی قرار گرفت (گریمر  .)1339نتایج نشان داد که
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با افزایش عمق زهکش از  3/5تا  2متر و افزایش فاصله

صورت گرفته نتوانسته منجر به کاهش چشمگیری در

زهکشها از  30تا  90متر ،کیفیت زهاب خروجی کاهش

مصرف آب کشاورزی گردد؛ بنابراین کاهش حجم زهاب،

یافت.

حفظ کیفیت و استفاده مجدد آن از ضروریات توسعه
نتایج پژوهشی در مناطق خشک و نیمهخشک

کشاورزی ایران بهشمار میرود (محجوبی و همکاران

استرالیا حاکی از آن است که زهکشی کنترلشده نقش مهمی

 .)1933با توجه به اینکه زهکشی اراضی شالیزاری شمال

در مدیریت سطح ایستابی ،کاهش حجم زهاب و میزان بار

کشور در ابتدای راه و در حال توسعه است ،بر این اساس

نمک خروجی و حفظ محیطزیست دارد (ایرس و همکاران

باید پژوهشهایی با فنهای مدیریتی جدید نظیر زهکشی

 .)3001اثرات زهکشی کنترلشده و زهکشی معمولی بر

کنترلشده صورت گیرد تا خطرات احتمالی زیستمحیطی

حجم زهاب در پژوهشی دو ساله در جنوب سوئد بررسی

ناشی از طرحهای زهکشی را به حداقل برساند .هدف از

شد .آنالیزها نشان داد که کل حجم زهاب و نیترات خروجی

پژوهش حاضر ،تحلیل تأثیر اعماق و فواصل مختلف

در حالت زهکش کنترلشده در سال اول بهترتیب  13و 32

زهکشهای زیرزمینی بر حجم زهاب و شوری آن در

درصد و در سال دوم بهترتیب  19و  32درصد کمتر از

زراعت کلزای دیم پس از برداشت برنج با استفاده از مدل

زهکشی معمولی بود (وستروم و همکاران  .)3001بررسی

 DRAINMOD-Sدر دو حالت زهکشی آزاد و کنترلشده

اثرات زهکش کنترلشده بر کمیت و کیفیت زهاب در مصر

است.

نیز نشان داد که حجم زهاب زهکشهای کنترلشده در
فصل تابستان  19درصد و در فصل زمستان  39درصد
نسبت به وضعیت زهکشی آزاد کمتر بود (وهبا و همکاران
 .)3005در پژوهشی دیگر ،کارایی مدل DRAINMOD-

 Sبرای شبیهسازی مدیریت آب تحت شرایط نیمهخشک
دلتای غربی مصر ،ارزیابی شد (وهبا و همکاران  .)3001در
این مطالعه میزان اطمینان به مدل از مقایسه دادههای پیش-
بینی شده و اندازهگیری شده ،سطح ایستابی روزانه ،شوری
خاک در طول هر فصل ،عملکرد نسبی محصول و میزان
زهاب مورد بررسی قرار گرفت .براساس نتایج ،توافق
خوبی بین مقادیر اندازهگیری شده و پیشبینی شده وجود
داشت .نتایج یک پژوهش طوالنیمدت نیز حاکی از کارایی
مناسب مدل  DRAINMOD-Sبرای طراحی و ارزیابی
سامانههای آبیاری و زهکشی در مناطق خشک بود (کاندیل
و همکاران .)1335
بر اساس مطالعات یونسکو در سطح جهانی به-
طور میانگین تنها  25درصد از آب مصرفی کشاورزی به-
صورت مؤثر توسط گیاه مورداستفاده قرار میگیرد
(محجوبی و همکاران  .)1933تالشهای فراوانی نیز که در
چند دهه گذشته در زمینه افزایش کارایی مصرف آب

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
دادههای موردنیاز این پژوهش طی دو فصل
کشت کلزا ( )1932-1931از پایلوت زهکشی زیرزمینی
اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی شده دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری تهیه شد .منطقه موردنظر
در کیلومتر نه جاده ساری -دریا با عرض و طول جغرافیایی
بهترتیب  91/93درجه شمالی و  59/02درجه شرقی و
ارتفاع  -15متر از سطح دریا واقع است .دمای هوای منطقه
طی فصلهای کشت  1932 -35و  1935 -31بهترتیب در
محدوده  -1/2تا  93/5و  -2/1تا  92/1درجه سانتیگراد
قرار داشت .کل بارندگی در فصل کشت کلزا 1932 -35
معادل  139میلیمتر و در فصل کشت  1935 -31معادل
 203/1میلیمتر و میزان تبخیر در این فصول بهترتیب
 231/2و  551/1میلیمتر بود .اقلیم منطقه بر اساس روش
تعیین اقلیم دومارتن ،از نوع مرطوب است (بخت فیروز
 .)1930مطالعات الیهبندی خاک نشان داد که بافت خاک
مزرعه در الیه سطحی و نیمه عمیق (تا  150سانتیمتر) از
نوع رس سیلتی با درصد باالی رس و در الیه  150تا 900
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سانتیمتر از نوع رس است .مطالعات خاکشناسی نشان داد

خاک موردنیاز در مدل  DRAINMOD-Sشامل منحنی

که الیهای با هدایت هیدرولیکی بسیار کم و رس بیشتر از

مشخصه رطوبتی و هدایت هیدرولیکی الیههای مختلف

 55درصد در عمق حدود  90تا  10سانتیمتری خاک کرت-

خاک میباشند .منحنی مشخصه رطوبتی خاک الیههای -90

های مختلف مزرعه وجود دارد به آن بهعنوان سخت الیه

 150-300 ،130-150 ،30-130 ،10-30 ،90-10 ،0و

یا هاردپن اطالق میشود.

 300-900سانتیمتری مزرعه با استفاده از دستگاه صفحات
فشاری تعیین شد .هدایت هیدرولیکی این الیههای خاک

دادههای مدل

نیز با استفاده از روش چاهک با کاربرد رابطه ارنست

مزرعه موردمطالعه دارای چهار سامانه مختلف

(علیزاده  )1993اندازهگیری و در جدول ( )1نشان داده شد.

زهکشی زیرزمینی است .با توجه به اهداف موردنظر در این

پارامترهای سامانه زهکشی شامل عمق و فاصله زهکش،

پژوهش ،دادههای موردنیاز مدل  DRAINMOD-Sاز

عمق الیه نفوذناپذیر ،شعاع مؤثر و عمق اولیه سطح ایستابی

منطقه تحت پوشش یک سامانه زهکشی زیرزمینی معمولی

میباشند که بهترتیب برابر  0/059 ،3 ،90 ،0/15و  0/9متر

با عمق ( 0/15 )Dمتر و فاصله زهکش ( 90)Lمتر

در نظر گرفته شدند .عمق الیه نفوذ ناپذیر براساس نظر

( )D0.65L30در طول دو فصل کشت کلزای دیم (از 11

( USBRبایبوردی ( )1919الیه یا افقی از خاک که

مهر  1932تا  30اردیبهشت  1935و از  1مهر  1935تا 90

ضریب آبگذری آن  0/1تا  0/3میانگین وزنی ضرایب

اردیبهشت  )1931تهیه شد .ورودیهای اصلی این مدل

آبگذری الیههای باالیی باشد) تعیین شد .در مدل

شامل دادههای هواشناسی ،خصوصیات خاک ،گیاه و داده-

 ،DRAINMOD-Sشعاع موثر از حاصلضرب شعاع لوله

های مربوط به طراحی سامانه زهکشی است .دادههای

زهکش در  1/111بهدست میآید (اسکگز .)1390

هواشناسی شامل ،مقادیر باران ساعتی ،حداقل و حداکثر

عالوه بر این ،ضریب زهکشی منطقه بر اساس

دمای روزانه ،عرض جغرافیایی ،نمایه حرارتی و فاکتورهای

بارندگیهای پنج روزه دوره مطالعه برابر سه میلیمتر در

تبخیر -تعرق پتانسیل ) (PETمیباشند که برای یک دوره

روز تعیین شد .وضعیت زهکشی سطحی در مدل با استفاده

 15ساله ( 1993تا  )1931از ایستگاه هواشناسی موجود در

از دو پارامتر حداکثر ذخیره سطحی و عمق کرکهام برای

نزدیکی مزرعه مورد مطالعه تهیه شد .از آنجایی که مدل

جریان بهسمت زهکش مشخص شد .حداکثر ذخیره

 DRAINMOD-Sمقادیر باران ساعتی را مورد استفاده

سطحی با توجه به سیستم زهکشی سطحی انتخاب میشود

قرار میدهد ،دادههای بارندگی روزانه موجود به باران

به گونهای که برای زهکشی سطحی خوب ،مقادیر ذخیره

ساعتی تبدیل و به مدل معرفی شد .در مدل برای محاسبه

کم و برای زهکشی سطحی ضعیف مقادیر ذخیره بزرگتر

تبخیر -تعرق پتانسیل از رابطه تورنت وایت استفاده می-

انتخاب میشود .عمق کرکهام نیز کوچکتر یا مساوی

شود .پارامترهای موردنیاز این رابطه شامل :دمای متوسط

حداکثر ذخیره سطحی انتخاب میشود (علیبخشی و

ماهانه ،عرض جغرافیایی برای محاسبه ضرایب اصالحی

همکاران  .)1931با توجه به وضعیت زهکشی سطحی در

رابطه یادشده و نمایه حرارتی است (علیزاده .)1990

اراضی مورد مطالعه و جدول ( )3مقادیر مختلفی در فرایند

نمایه حرارتی محاسبهشده بر اساس دادههای

واسنجی استفاده شد که در نهایت مقادیر  0/1و  0/5سانتی-

طوالنی مدت هواشناسی منطقه ،برابر  99/2است .اطالعات

متر بهعنوان مناسب ترین مقدار برای دو پارامتر حداکثر
ذخیره سطحی و عمق کرکهام انتخاب شدند.
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جدول  -1بافت خاک الیههای مختلف و هدایت هیدرولیکی هر الیه
عمق خاک

رس

سیلت

شن

(سانتیمتر)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

3-03
03-63
63-03
03-153
153-123
123-533
533-033

44/2
22/2
46/2
45/2
25
24/2
61

44/4
45
42/2
21/2
45
02/2
00/2

7
5/2
4
6
6
6
2/2

هدایت هیدرولیکی Ks

بافت خاک

(سانتیمتر بر روز)

52/6
4/1
53/7
16/0
13/0
4/0
5/2

رسی -سیلتی
رسی -سیلتی
رسی -سیلتی
رسی -سیلتی
رسی -سیلتی
رسی
رسی

جدول  -2مقادیر حداکثر ظرفیت ذخیره سطحی (اسکگز )1891
کیفیت زهکشی سطحی

وضعیت زمین

خوب

سطح نسبتا مسطح ،شیب یکنواخت ،بدون پستی و بلندی و دارای خروجی
کافی جهت جلوگیری از غرقابی
چالههای کوچک (بعد از باران زیاد غرقابی کمی ایجاد میشود)
پستی و بلندی زیاد ،خروجیهای ناکافی (غرقابی زیاد)

نسبتا خوب
ضعیف

واسنجی و صحتسنجی مدل

ذخیره سطحی (cm )Sm

 3/1تا 3/2
 3/6تا 1/2
 1/6تا  5/2و بزرگتر

سناریوهای مورد بررسی

طی فصلهای کشت  1932 -35و 1935 -31

بسته به اعماق و فواصل مختلف ،تأثیر زهکشی

اندازهگیری عمق سطح ایستابی از چاهکهای مشاهدهای به

آزاد و کنترلشده روی خروجیهای مدل DRAINMOD-

صورت روزانه و اندازهگیری شوری زهاب عموماً هر 15

 Sمتفاوت است .بر این اساس ،مدل برای دو وضعیت

روز یکبار انجام شد .مدل با استفاده از دادههای اندازهگیری

زهکشی آزاد و کنترلشده (کنترل عمق سطح ایستابی در

شده در فصل کشت اول ( )1932 -35واسنجی و در فصل

عمق  20سانتیمتر از سطح خاک) در دو حالت عمق

کشت دوم ( )1935 -31صحتسنجی شد .واسنجی در دو

زهکش ثابت  1/5متر با فواصل مختلف ،50 ،20 ،90 ،30

مرحله صورت گرفت .ابتدا بر اساس دادههای میدانی عمق

 30 ،90 ،10 ،10و  100متر و فاصله زهکش ثابت  90متر

سطح ایستابی ،با تغییر مقادیر هدایت هیدرولیکی اشباع

با اعماق مختلف  1/1 ،1/2 ،1/3 ،1 ،0/9 ،0/5و  1/9متر

خاک ،حداکثر ذخیره سطحی ،عمق کرکهام و فاکتورهای

شبیهسازی شد .با توجه به شبیهسازیهای صورت گرفته،

تبخیر -تعرق ،واسنجی انجام شد .در مرحله بعد ،واسنجی

خروجیهای مدل نظیر میزان نفوذ ( ،)INFILتبخیر -تعرق

مدل بر اساس دادههای شوری زهاب ،از طریق تنظیم

( ،)ETعمق زهآب ( ،)DRAINعمق سطح ایستابی

پارامترهای شوری انجام شد .ارزیابی مدل در فرایندهای

( ،)DTWTرواناب ( ،)RUNOFFغلظت نمک در اعماق

واسنجی و صحتسنجی با استفاده از آمارههای راندمان

مختلف خاک ( )SALو مقدار کل بار نمک خارجشده از

مدل )( (EFنش و ساتکلیف  ،)1310درصد خطا (،)PE

خاک ( )SDRموردبررسی قرار گرفت .همچنین ،مقدار

ضریب تبیین (  ،)R2خطای معیار (( )RMSEوانگ و

مجموع آب مازاد خاک با مبنا قرار دادن عمق سطح ایستابی

همکاران  )3001و میانگین انحراف معیار (( )ADلیگتس و

 90سانتیمتر ( )SEW30بهصورت زیر محاسبه شد:

مککیب  )1333انجام شد.

()1

) 𝑖𝑥 SEW30 = ∑𝑛𝑖=1( 30 −

 SEW30مجموع آب مازاد (سانتیمتر) xi ،عمق سطح
ایستابی در روز  iام و  nتعداد روزهایی است که عمق سطح
ایستابی کمتر از  90سانتیمتر است.
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مقادیر  RMSEمربوط به پیشبینیهای عمق سطح ایستابی

نتایج و بحث

در دوره واسنجی و صحتسنجی در محدوده مقادیر

ارزیابی مدل
روند تغییرات مقادیر سطح ایستابی واقعی و
شبیهسازی شده در دوره واسنجی ( 30مهر  1932تا 11
فروردین  )1935و صحتسنجی ( 19مهر  1935تا 11
فروردین  )1931در شکل ( )1ارائه شد .در هر دو دوره،
تطابق خوبی بین اعماق سطح ایستابی واقعی و شبیهسازی
شده وجود داشت .جدول ( )9متوسط اعماق سطح ایستابی
و مقادیر شوری زهاب اندازهگیری و شبیهسازی شده را
برای دورههای واسنجی و صحتسنجی نشان میدهد.
متوسط عمق سطح ایستابی شبیهسازی شده در دورههای
واسنجی و صحتسنجی بهترتیب برابر مقدار واقعی و
اندکی کمتر از مقدار واقعی بود .با این وجود ،آمارههای
ارزیابی مربوط به این پارامتر در فصل کشت  1935-31در
مقایسه با فصل کشت  1932-35بهبود قابلتوجهی یافت.
براساس گزارش اسکگز و همکاران ( ،)3013عملکرد قابل
قبول مدل جهت پیش بینی عمق سطح ایستابی به ازای
راندمال مدل بیش از  0/2و  0/1حاصل خواهد شد .بر این
اساس ،مدل در دورههای واسنجی و صحتسنجی بهترتیب
از کارایی قابل قبول و خوبی برخوردار بود .عالوه بر این،

گزارش شده در برخی تحقیقات گذشته نظیر اسکگز
( 1/5( )1390تا  13/1سانتیمتر) و هلویگ و همکاران
( 2/1( )3003تا  33/5سانتیمتر) بود .مقادیر ( ADمیانگین
انحراف) دورههای واسنجی و صحتسنجی برای عمق
سطح ایستابی بر اساس گزارش اسکگز و همکاران ()3013
در محدوده عالی قرار داشت .بهطورکلی ،مقایسه آمارههای
مختلف حاکی از قابلیت مدل برای برآورد عمق سطح
ایستابی برای سامانه زهکشی موردنظر در منطقه مطالعه
است .کارایی مدل برای برآورد شوری زهآب مشابه وضعیت
مربوط به سطح ایستابی بود .توجه به آمارههای ارزیابی
نشان میدهد که مدل  DRAINMODبرآوردهای قابل
قبولی از شوری زهاب در دورههای واسنجی و صحت-
سنجی ارائه داد .اختالف بین متوسط مقادیر شوری اندازه-
گیری شده و شبیهسازی شده در فصول کشت  1932-35و
 1935-31بهترتیب  0/1و  1/3درصد بود .مقادیر درصد
خطا و ضریب تبیین مربوط به پیشبینی عمق سطح ایستابی
و شوری زهاب در هر دو مرحله واسنجی و صحتسنجی
نیز داللت بر کارایی مناسب مدل  DRAINMOD-Sدر
پیشبینی این مولفهها برای مزرعه مورد مطالعه دارند.

شکل  -1مقادیر سطح ایستابی واقعی و شبیهسازی شده در دوره واسنجی ( 21مهر  1981تا  11فروردین  )1981و صحتسنجی (19
مهر  1981تا  11فروردین  ،1981خط زرد رنگ عمودی دو سال پیاپی را از یکدیگر جدا می کند)
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جدول  -9متوسط عمق سطح ایستابی (سانتیمتر) و شوری زهاب (میلیگرم در لیتر) اندازهگیری و شبیهسازی شده و آمارههای ارزیابی
مدل
پارامتر

تاریخ

اندازهگیری

شبیهسازی

PE

EF

R2

RMSE

AD

متوسط عمق سطح
ایستابی

1004-02
1002-06
1004-02
1002-06

44
24/1
404
1054

44
27/5
033
1034

3/31
-1/27
3/61
-1/5

3/26
3/60
3/47
3/62

3/27
3/4
3/40
3/75

15/4
13/7
107
44/74

13
7/01
112
00/55

شوری زهاب

تأثیر زهکشی آزاد بر بیالن آب و شوری زهاب وخاک
با توجه به کارایی مناسب مدل در برآورد عمق

رواناب با افزایش فاصله زهکشها از  30به  100متر در
جدول ( )2مؤید این موضوع است.

سطح ایستابی و شوری زهاب ،تأثیر ترکیبهای مختلف

بهعبارتدیگر ،افزایش فاصله زهکشها میتواند

عمق و فاصله زهکشها بههمراه عمق کنترل سطح ایستابی

خطر غرقابی یا ماندابی در زمان بارندگی را افزایش دهد که

بر حجم و شوری زهاب موردبررسی قرار گرفت تا مناسب-

این شرایط برای کشت گیاه کلزا مضر است .این گیاه دارای

ترین سامانه زهکشی از این نظر مشخص شود .تأثیر فواصل

ریشههای جانبی متعددی بوده که معموالً در الیه باالیی

مختلف زهکشی بر مؤلفههای بیالن آب ،عمق سطح

خاک و در عمق  20سانتیمتری پراکنده هستند (ژانگ و

ایستابی و  SEW30در سامانه زهکشی آزاد با عمق زهکش

همکاران  .)3002درنتیجه ،باال بودن سطح ایستابی از طریق

 1/5متر در جدول ( )2ارائه شد .در فواصل زهکش  30و

تأثیر بر خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک،

 90متر ،کل مقدار بارندگی در دوره شبیهسازی (31/2

رشد ریشه و سرانجام رشد گیاه را محدود و متوقف میکند

سانتیمتر) به داخل نفوذ نمود لکن با افزایش فاصله

(مالیک و همکاران 3001؛ ویسر و ویزیناک .)3002

زهکشها تا  100متر ،میزان نفوذ تا حد زیادی کاهش یافت.

تغییرات فواصل زهکشها تأثیر زیادی بر  SEW30داشت

درنتیجه ،بهدلیل افزایش فاصله زهکشها ،عمق زهاب

بهطوریکه با افزایش آن SEW30 ،افزایش پیدا کرد که این

کاهشیافته و رواناب سطحی زیاد شد .این نتایج حاکی از

وضعیت ،با نتایج دوستی پاشاکالیی و همکاران ()1935

آن است که در صورت نامساعد بودن زهکشی سطحی یا

مطابقت داشت .در این پژوهش ،با افزایش فاصله زهکش

فراهم نبودن شیب کافی برای تخلیه روانابهای سطحی،

از  15به  90متر برای عمق زهکش  0/15متر ،مقدار

فواصل زهکش بیشتر از  90متر ،بهدلیل افزایش احتمال

 SEW30از  353به  532سانتیمتر افزایش یافت.

وقوع غرقابی و ماندابی سطحی ،برای منطقه مطالعه مناسب

شکل ( )3تأثیر فواصل زهکش را بر تغییرات

نخواهند بود .کمترین و بیشترین مقدار زهاب بهترتیب

غلظت نمک در اعماق مختلف خاک در سامانه زهکشی

مربوط به سامانههای زهکشی  9/1( D1.5L100سانتیمتر)

آزاد نشان میدهد .برای عمق زهکش  1/5متر ،از میان

و  15/3( D1.5L20سانتیمتر) بود .مسیر جریان آب به-

فواصل مختلف زهکش موردمطالعه ،فواصل زهکش  30و

سمت زهکشها تابع عمق و فاصله است (جوری .)1315

 100متر بهترتیب بهترین و بدترین شرایط را از منظر کنترل

بهعبارتدیگر ،افزایش فاصله زهکشها بهمعنای افزایش

نمک در پروفیل خاک ایجاد نمودند .بهعبارتدیگر ،با

طول مسیر جریان آب بهسمت زهکشها است که نتیجه آن،

افزایش فاصله زهکشها ،میزان تخلیه نمک از پروفیل خاک

افت کندتر سطح ایستابی و نفوذ کمتر آب به داخل خاک یا

بهویژه در اعماق کم ،کاهش یافت .گزارش شد که افزایش

افزایش رواناب ،بهویژه در خاکهای سنگین نظیر خاک

فاصله زهکشها در خاکهای سنگین ،سبب کاهش احتمال

مزرعه موردمطالعه است .مقایسه روند تغییرات نفوذ و

زهکشی امالح از پروفیل خاک خواهد شد (درزی نفت-
چالی  )1935که نتیجه آن افزایش خطر آلودگی آبهای
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زیرزمینی بهواسطه آبشویی امالح به منطقه زیر سطح

زهکش زیاد بهتدریج منجر به شور شدن خاک مزرعه

ایستابی است .نکته قابلتوجه دیگر در شکل ( ،)3عدم

موردمطالعه خواهد شد.

اختالف زیاد در تأثیر فواصل زهکش بیشتر از  50متر بر
میزان شوری خاک است .این مهم نشان میدهد که فواصل
جدول -1تأثیر فاصله زهکشهای زیرزمینی بر مؤلفههای بیالن آب و عمق سطح ایستابی در سامانه زهکشی آزاد با عمق زهکش  1/1متر
فاصله زهکش

بارندگی

نفوذ

زهاب

رواناب

عمق سطح

()m

()cm

()cm

()cm

()cm

ایستابی ()cm

SEW30
()cm

53

56/4

56/4

12/5

3

134/6

3

03
43

56/4
56/4

56/4
52/6

10/4
11/0

3
3/0

44/4
74/6

0/6
45/7

23
63
73
43
03

56/4
56/4
56/4
56/4
56/4

50/7
55/1
53/0
53
10/5

0/2
7/7
6/0
2/5
0/4

5/7
4/0
2/2
6/2
7/5

66/2
63/4
26/6
20/2
21/7

133

56/4

14/6

0/6

7/0

23/4

534/6
053/4
464/7
653/7
730/1
720/4

شکل  -2تغییرات غلظت نمک خاک تحت تأثیر فواصل زهکش مختلف در سامانههای زهکشی آزاد با عمق  1/1متر

مقادیر کل بار نمک خروجی از سامانههای

پژوهشهای گذشته نشان داد با افزایش فاصله زهکشها از

زهکشی آزاد با عمق ثابت  1/5متر و فواصل مختلف

 15به  90متر از میزان بار نمک خارجشده از خاک کاسته

زهکش در جدول ( )5ارائه شد .از لحاظ تخلیه نمک،

میشود (جعفری تلوکالیی و همکاران  )3015که مؤید

سامانههای زهکشی با فواصل کمتر تأثیر منفی بیشتری بر

نتایج پژوهش حاضر است .تخلیه کل بار نمک خروجی از

آبهای سطحی پذیرنده زهاب نسبت به سامانههای

سامانههای مختلف زهکشی ،تابعی از روند تغییرات زهاب

زهکشی با فواصل بیشتر داشتند .با افزایش فاصله زهکشها

بود به این معنی که با کاهش حجم زهاب ،تخلیه نمک نیز

از  90به  10متر ،میزان کل بار نمک خروجی از  1111/1به

کاهش یافت .نتایج پژوهش درزی نفتچالی ( )1935نیز

 311/2کیلوگرم بر هکتار کاهش یافت .نتایج برخی

مؤید این موضوع است.
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جدول  -1مقادیر کل بار نمک خروجی (کیلوگرم در هکتار) در دوره شبیهسازی در سامانههای زهکشی آزاد با فواصل مختلف
73
63
23
43
03
53
فاصله زهکش )(m
061
1546
1002
1613
1767
1645
بار نمک

مقادیر مؤلفههای بیالن آب ،عمق سطح ایستابی

حاضر مطابقت دارد .کلیه زهکشها با اعماق مختلف

و  SEW30تحت تأثیر اعماق مختلف زهکش و فاصله

توانستند عمق سطح ایستابی را تا حد قابل قبولی کاهش

زهکش ثابت  90متر در شرایط زهکشی آزاد در جدول ()1

دهند و شرایط را برای کشت زمستانه فراهم آورند.

ارائه شد .با افزایش عمق زهکشهای زیرزمینی ،کل میزان

بااینحال ،زهکشهای عمیقتر توانایی بیشتری در تخلیه

بارندگی در خاک نفوذ یافته و بهدنبال آن حجم زهاب

آب مازاد داشته و سبب افت قابلتوجه عمق سطح ایستابی

خروجی افزایش و از میزان رواناب کاسته شد.

شدند .مقایسه مقادیر  SEW30در سامانههای زهکشی با

بهعبارتدیگر ،زهکشهای با عمق کم احتمال ماندابی شدن

اعماق مختلف نشان داد با افزایش عمق زهکش ،آب اضافی

در بارندگیهای شدید را افزایش دادند .علیزاده و همکاران

خاک کاهش و درنهایت در عمق  1/1متری به صفر رسید.

( )1935نشان دادند در سامانه زهکشی زیرزمینی با فاصله

بیشترین ( 230/5سانتیمتر) مقدار  SEW30مربوط به

 1/5و عمق یک متر ،میزان دبی خروجی نسبت به سامانه

سامانه زهکشی با عمق  0/5متر بود.

زهکشی با عمق  0/9متر افزایش یافت که با نتایج پژوهش
جدول  -1مقادیر مؤلفههای بیالن آب ،عمق سطح ایستابی و  SEW30تحت تأثیر اعماق مختلف زهکش و فاصله زهکش ثابت  91متر در
شرایط زهکشی آزاد
عمق

نفوذ

زهاب

رواناب

عمق سطح

()cm

()cm

()cm

ایستابی ()cm

3/2
3/62
3/4
1
1/5
1/4
1/6

56/4
56/4
56/4
56/4
56/4
56/4
56/4

53/0
55
50/0
52/5
56/1
56/4
56/4

2/1
6/4
0/5
11/3
15/6
10/2
14/3

6/1
4/4
5/2
1/5
3/0
3
3

25/6
27/1
65/6
71/5
74/0
42/2
03/4

1/4

56/4

56/4

14/0

3

04/1

زهکش

بارندگی ()cm

()m

SEW30
()cm

453/2
033/5
120/2
62/3
07/6
15/7
3
3

شکل ( )9تأثیر عمق زهکش بر تغییرات غلظت

آبیاری افزایش مییابد .با این وجود ،دفع کمتر نمک از

نمک در اعماق مختلف خاک در سامانه زهکشی آزاد را

طریق این سیستمها از منظر زیست محیطی منجر به وقوع

نشان میدهد .افزایش عمق زهکشها سبب تخلیه بیشتر

اثرات منفی کمتری بر منابع پذیرنده زهآب خواهد شد .در

نمک از پروفیل خاک بهویژه از الیه  10سانتیمتر سطحی

اعماق خاک بیشتر از  10سانتیمتر ،تاثیر افزایش عمق

شد .بهعبارت دیگر ،در صورت استفاده از زهکشهای کم

زهکش بر نمک خاک بهتدریج کاهش یافت طوریکه در

عمقتر ،بهدلیل تخلیه کمتر نمک از پروفیل خاک ،امکان

عمق خاک بیشتر از  30سانتیمتر ،اختالف غلظت نمک

افزایش شوری خاک بهواسطه نمکهای موجود در آب

خاک برای کلیه اعماق زهکشها ناچیز بود.
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شکل  -9روند تغییرات غلظت نمک خاک تحت تأثیر اعماق مختلف زهکش در سامانههای زهکشی آزاد

کل بار نمک خروجی از سامانههای زهکشی آزاد

خطرات زیستمحیطی ناشی از دفع نمک را نمایان می-

با اعماق مختلف در جدول ( )1ارائه شد .الگوی تخلیه نمک

سازد .طبق پژوهشهای گذشته ،کل بار نمک خارجشده از

از سامانههای مختلف زهکشی نیز عموماً تابعی از روند

سامانه زهکشی کمعمق بهطور چشمگیری پایینتر از

تغییرات زهاب این سامانهها بود .سامانه  D0.5L30کمترین

زهکشهای عمیق بود (هرنباکل و همکاران .)3001

میزان زهآب را ایجاد کرد و میزان نمک تخلیه شده بهوسیله

همچنین نتایج حاصل از پژوهشهای آیرس و همکاران

این سامانه ،کمتر از سایر سامانهها بود .اختالف میزان نمک

( )1391نشان داد که شوری زهاب خارجشده از زهکش با

خروجی در سامانههای با اعماق مختلف فراوان بود .این

عمق دو متر بیشتر از میزان آن از زهکشهای با عمق 1/1

موضوع نقش بارز کاهش عمق زهکشها در کاستن

متر بود که مؤید نتایج پژوهش حاضر است.

جدول  -7میزان کل بار نمک خروجی (کیلوگرم در هکتار) در سامانههای زهکشی آزاد با اعماق مختلف و فاصله  91متر

عمق زهکش )(m

0/5

کل بار نمک خروجی 139/1

0/9

1

1/3

1/2

1/1

1/9

1910/3

1519/1

1113/9

1159/3

1153/0

1101/2

تأثیر زهکشی کنترلشده بر بیالن آب و شوری زهاب

شد .مقایسه میزان زهاب خروجی در دو سامانه زهکشی

جدول ( )9تأثیر فواصل مختلف زهکش بر

آزاد و کنترلشده حاکی از آن است که زهکشی کنترلشده

مؤلفههای بیالن آب ،عمق سطح ایستابی و  SEW30در

تأثیر قابلتوجهی بر کل زهاب خروجی داشت .حجم زهآب

سامانه زهکشی کنترلشده را نشان میدهد .تنها در سامانه

فاصله زهکش  20متر در سامانه زهکشی کنترلشده51 ،

زهکشی  D1.5L20نفوذ صددرصدی بارندگی مشاهده شد

درصد کمتر از میزان آن در شرایط زهکشی آزاد بود .نتایج

و با افزایش فاصله زهکشها از میزان نفوذ کاسته و درصد

حاصل از مطالعات مزرعهای ویستروم و همکاران ()3001

زیادی از بارندگی به رواناب تبدیل شد .کمترین و بیشترین

در منطقه سرد و نیمه مرطوب جنوب غربی سوئد بیانگر

میزان زهاب مربوط به سامانههای زهکشی با فاصله  100و

این است که میزان زهاب خروجی از سامانه زهکشی

 30متر بود .بهعبارتدیگر ،استفاده از زهکشهای با فاصله

کنترلشده  13درصد کمتر از سامانه زهکشی آزاد بود.

کم مانع از ایجاد شرایط ماندابی و غرقابی در مزرعه خواهد

همچنین ،محجوبی و همکاران ( )1933طی پژوهشی که در

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 23شماره 211 / 7231 /2
منطقه گرم و خشک خوزستان در مزرعهای با بافت خاک

بطوریکه برای فاصله زهکش  10متر ،عمق سطح ایستابی

سیلتی لومی رسی تا رسی لومی انجام دادند و نتیجه گرفتند

در دو سامانه زهکشی آزاد و کنترل شده بهترتیب برابر 51/1

که میزان زهاب خروجی در سیستم زهکشی کنترل شده 25

و  29/1سانتیمتر بود .محجوبی و همکاران ( )1933طی

درصد کمتر از سیستم زهکشی آزاد بود که با نتایج پژوهش

پژوهشی در یکی از کشت و صنعتهای نیشکر خوزستان،

حاضر مطابقت دارد .فاصله زهکشها تأثیر بسزایی بر عمق

برای شرایط زهکشی مشخص ،عمق سطح ایستابی در دو

سطح ایستابی دارد بهطوریکه با افزایش آن ،عمق سطح

حالت زهکشی آزاد و کنترلشده را بهترتیب برابر  11/9و

ایستابی با فاصله کمتری از سطح زمین قرار میگیرد.

 23/3سانتیمتر گزارش کردند .مقایسه مقادیر  SEW30در

بیشترین و کمترین میزان عمق سطح ایستابی برابر  90/1و

سامانههای زهکشی با فواصل مختلف نشان داد که با

 25/1سانتیمتر بود که بهترتیب مربوط به سامانههای

افزایش فاصله زهکشها از  30به  100متر ،آب اضافی خاک

زهکشی  D1.5L20و  D1.5L100بود .مقایسه میزان عمق

به مقدار  31درصد افزایش یافت .درنتیجه ،انتخاب فواصل

سطح ایستابی در دو سامانه زهکشی آزاد و کنترلشده نشان-

مناسب زهکش باید با دقت زیادی صورت گیرد تا تهویه

دهنده کنترل بهتر عمق سطح ایستابی در حالت اول بود

خاک ازلحاظ میزان رطوبت اضافی با مشکل مواجه نشود.

جدول  -9مقادیر مؤلفههای بیالن آب ،عمق سطح ایستابی و  SEW30در سامانه زهکشی کنترلشده تحت تأثیر فواصل مختلف و عمق
ثابت  1/1متر
متوسط عمق

فاصله

بارندگی

نفوذ

زهاب

رواناب

()m

()cm

()cm

()cm

()cm

53

56/4

56/4

13/3

3

43/1

03
43

56/4
56/4

50/6
51/4

7/3
2/5

0/3
2/3

62/4
24/0

23
63
73
43
03

56/4
56/4
56/4
56/4
56/4

10/4
14/7
14/3
17/3
17/3

4/3
5/0
5/0
1/7
1/4

6/2
7/7
4/4
0/3
0/0

24/3
23/5
44/1
47/3
46/5

133

56/4

16/4

1/1

0/6

42/7

سطح ایستابی

SEW30
()cm

52/0
544/4
045/0
235/2
643/4
761/5
405/5
447/0
054/5

()cm

شکل ( )2روند تغییرات غلظت نمک در سامانه

کنترل میزان نمک خاک نقش موثرتری ایفا نمودند .مقایسه

زهکشی کنترلشده با فواصل مختلف را نشان میدهد.

نتایج شبیهسازی غلظت نمک در دو سامانه زهکشی آزاد و

کمترین ( )ppm1933و بیشترین ( )ppm 1292میزان

کنترلشده حاکی از افزایش غلظت نمک در سامانه زهکشی

غلظت نمک بهترتیب مربوط به سامانههای زهکشی

کنترلشده نسبت به سامانه زهکشی آزاد است .بااینوجود،

 D1.5L20و  D1.5L100بود .افزایش فاصله زهکشها

مقدار افزایش غلظت نمک فراوان نبود که این مسئله با نتایج

سبب کاهش میزان تخلیه نمک از پروفیل خاک شده است.

محجوبی ( )1931مطابقت داشت.

بهعبارتدیگر ،سامانههای زهکشی دارای فاصله کمتر در
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شکل  -1روند تغییرات میزان غلظت نمک در اعماق مختلف خاک در سامانه زهکشی کنترلشده با فواصل مختلف

جدول ( )3روند تغییرات کل بار نمک خروجی

و کنترلشده بیانگر این مطلب است که سامانه زهکشی

در سامانههای زهکشی کنترلشده با عمق ثابت  1/5متر و

کنترلشده به نحو بهتری میزان زهاب خروجی را کنترل و

فواصل مختلف را نشان میدهد .میزان بار نمک خروجی

از خروج نمک جلوگیری کرده است .کل بار نمک

در سامانههای زهکشی  D1.5L20و  D1.5L100معادل

خارجشده در فاصله  90متر و عمق  1/5متر در دو سامانه

 1233/3و  111/5کیلوگرم بر هکتار بود .اختالف میزان کل

زهکشی آزاد و کنترلشده بهترتیب معادل  1111/1و

بار نمک خروجی در سامانههای مذکور قابلتوجه بود.

 1199/5کیلوگرم در هکتار بود که مؤید این مطلب است.

مقایسه میزان بار نمک خروجی در دو سامانه زهکشی آزاد
جدول  -8مقادیر کل بار نمک خروجی (کیلوگرم بر هکتار) از سامانههای زهکشی کنترلشده با فواصل مختلف
03
43
73
63
23
43
03
53
فاصله زهکش )(m
101/7
030/2
006/0
264/5
1153/3
427/4
1104/2
1400/5
کل بار نمک خروجی

133
177/2

نتایج شبیهسازیهای مؤلفههای بیالن آب ،عمق

زهکشی کنترلشده تأثیر زیادی بر کل زهاب

سطح ایستابی و  SEW30در سامانه زهکشی کنترلشده با

خروجی دارد و بههدر رفت کمتر آب خاک در فصول

فاصله زهکش ثابت  90متر و عمقهای مختلف زهکش در

بارندگی منجر میشود (ویستروم و مسینگ  .)3001مقایسه

جدول  10ارائه شد .با افزایش عمق زهکشها ،میزان نفوذ

میزان زهاب خروجی در دو سامانه زهکشی آزاد و

در خاک و بهتبع آن میزان زهاب خروجی افزایش یافت.

کنترلشده نشان داد که میزان زهاب خروجی در سامانه

بااینوجود ،در هیچ عمقی میزان کل بارندگی بهصورت صد

زهکشی کنترلشده دارای عمق یک متر  13درصد کمتر از

در صد نفوذ پیدا نکرد این امر باعث شد در کلیه اعماق

مقدار متناظر آن در سامانه زهکشی آزاد بود .پژوهشی مشابه

رواناب سطحی مشاهده شود .در این صورت ،زهکشهای

در خاک سیلتیلوم در سالهای  1333و  1339نشان داد که

سطحی با توجه به بافت سنگین مزرعه نقش موثری در

سامانههای زهکشی کنترلشده سبب کاهش قابلتوجه

کنترل میزان رواناب و جلوگیری از ماندابی شدن مزرعه ایفا

حجم زهاب در مقایسه با زهکشی آزاد شدند (اللونده و

خواهند کرد.

همکاران  .)1331مقایسه عمق سطح ایستابی در دو سامانه
زهکشی  D1.8L30و  D0.5L30حاکی از آن است که با

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 23شماره 213 / 7231 /2
افزایش عمق زهکشها ،عمق سطح ایستابی افزایش یافت.

سانتیمتری خاک کاسته شد .هرچند سامانه زهکشی

بااینحال سامانههای زهکشی کنترلشده باوجود سازه

کنترلشده با نگهداری آب در خاک سبب میشود رطوبت

کنترل ،سطح ایستابی را در فاصله کمتری از سطح زمین

موردنیاز بهسهولت در دسترس گیاه قرار گیرد ،لکن عدم

کنترل نمودند .بیشترین میزان  SEW30مربوط به سامانه

کنترل سطح ایستابی ،در عمق مناسب تهویه منطقه ریشه را

زهکشی  D0.5L30بود که دارای کمترین عمق زهکش

دچار مشکل خواهد کرد.

بود .با افزایش عمق زهکش ،از مجموع آب اضافی الیه 90
جدول  -11نتایج شبیهسازیهای مدل در سامانه زهکشی کنترلشده برای فاصله ثابت  91متر و عمقهای مختلف
عمق
()m

3/2
3/4
1
1/5
1/4
1/6
1/4

بارندگی ()cm

56/4
56/4
56/4
56/4
56/4
56/4
56/4

نفوذ

زهاب

رواناب

عمق سطح

()cm

()cm

()cm

ایستابی ()cm

SEW30
()cm

14/7
10/0
53/4
51/0
50/1
54/5
52/0

5/7
0/4
4/5
2/0
6/4
7/2
0/3

7/7
6/4
2/6
4/4
0/0
5/5
1/3

47/3
40/2
25/4
24/5
60/4
64/0
74/0

240/4
426/2
025/2
030/2
566/4
536/5
151/4

میزان غلظت نمک اعماق مختلف خاک در سامانه

تخلیه و از غلظت نمک در اعماق مختلف خاک کاسته شد.

زهکشی کنترلشده تحت تأثیر عمقهای مختلف زهکش و

با افزوده شدن عمق خاک در کلیه سامانههای زهکشی،

فاصله زهکش  90متر در شکل  2نشان داده شد .بیشترین

میزان غلظت نمک کاهش یافت بهطوریکه در عمق 130

میزان غلظت نمک در سامانه زهکشی کنترلشده با عمق

سانتیمتری خاک ،میزان غلظت نمک در کلیه سامانههای

 0/5متر مشاهده شد .با افزایش عمق زهکش ،همراه با

زهکشی باهم برابر و معادل  ppm 1309بود.

افزایش میزان زهاب خروجی ،مقدار قابلتوجهی نمک

شکل  -1میزان غلظت نمک در اعماق مختلف خاک در سامانه زهکشی کنترلشده با عمقهای مختلف

مقادیر کل بار نمک خروجی (کیلوگرم در هکتار)

جدول ( )11ارائه شد .با توجه به اینکه روند تخلیه نمک

در سامانه زهکشی کنترلشده تحت تأثیر اعماق مختلف در

تابعی از میزان زهآب خروجی است ،با افزایش عمق زهکش
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میزان زهاب و متناسب با آن میزان کل بار نمک خروجی

خاک شده و از میزان بار نمک خروجی کاسته است .به-

افزایش یافت .درنتیجه ،سامانه زهکشی کنترلشده با کنترل

همین دلیل ،زهکشی کنترلشده در مقایسه با سامانه زهکشی

سطح ایستابی در اعماق کم مانع از خروج آب از پروفیل

آزاد ،نقش مهمی در حفاظت از محیطزیست پاییندست ایفا
خواهد کرد.

جدول  -11روند تغییرات میزان نمک خروجی (کیلوگرم در هکتار) در سامانه زهکشی کنترلشده تحت تأثیر اعماق زهکش مختلف و فاصله
عمق زهکش )(m

کل بار نمک خروجی

3/2
220/0

زهکش  91متر
1
3/4
422/0
640/5

نتیجهگیری

1/5
047/6

1/4
1300/7

1/6
1530/0

1/4
1000/4

عمق در سامانه زهکشی آزاد سبب شد کل میزان بارندگی

در این پژوهش ،پس از اثبات قابلیت مدل

در خاک نفوذ یافته و بهدنبال آن حجم زهاب افزایش و از

 DRAINMODبرای برآورد سطح ایستابی و شوری

میزان رواناب کاسته شود .زهکشهای با عمق کم منجر به

زهاب طی فصول کشت زمستانه در اراضی شالیزاری تجهیز

افزایش احتمال ماندابی شدن در بارندگیهای شدید شدند.

و نوسازی شده دارای زهکشی زیرزمینی ،تأثیر سامانههای

با افزایش عمق زهکش ،میزان کل بار نمک خروجی در دو

زهکشی آزاد و کنترلشده از جنبههای مختلف مورد ارزیابی

سامانه زهکشی آزاد و کنترلشده بهطور قابلتوجهی افزایش

قرار گرفت .در سامانه زهکشی آزاد ،با افزایش فاصله

یافت .مقایسه میزان بار نمک خروجی در دو سامانه

زهکشها ،عمق زهاب کاهشیافته و رواناب سطحی زیاد

زهکشی آزاد و کنترلشده بیانگر این مطلب است که سامانه

شد .بر اساس نتایج ،فواصل زهکش بیشتر از  90متر در

زهکشی کنترلشده به نحو بهتری میزان زهاب خروجی را

سیستم زهکشی آزاد و فواصل زهکش بیشتر از  30متر در

کنترل و از خروج نمک جلوگیری کرده است .مقایسه نتایج

سیستم زهکش کنترل شده به دلیل عدم کنترل مناسب سطح

شبیهسازی غلظت نمک در اعماق مختلف خاک در دو

ایستابی و فراهم نکردن شرایط مناسب برای ذخیره

سیستم زهکشی آزاد و کنترل شده حاکی از افزایش غلظت

بارندگیها ،برای منطقه مطالعه مناسب نخواهند بود .افزایش

نمک در سیستم زهکشی کنترل شده نسبت به سیستم
زهکشی آزاد است.
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Abstract
Subsurface drainage, as a structural modification to improve the productivity of
paddy fields, changes the hydrology of the fields. In this research, the response of
water balance and drainage water salinity to free and controlled subsurface
drainage systems during winter cropping in paddy fields was investigated by
using the DRAINMOD-S model. The data were collected during two canola
growing seasons (2015-2017) from a paddy field with a subsurface drainage
system (drain depth of 0.65 m and drain spacing of 30 m). The calibrated and
validated model was applied to explore effects of conventional and controlled (by
controlling water table depth at 40 cm)- subsurface drainage on water balance and
soil and drainage water salinity. The model showed acceptable capability for
simulating water table depth and drainage water salinity during calibration and
validation processes. Based on the simulations, for drain depth of 1.5 m, increase
in drain spacing from 30 to 70 m resulted in 805.3 and 741.6 kg ha-1 decrease in
total salt load under free and controlled drainage systems, respectively. For drain
spacing of 30 m, increase in drain depth from 0.5 to 1.8 m, caused 2.7- 9 mm and
5.1- 14.3 mm increase in drainage water in controlled and free drainage systems,
respectively. Simulation results indicated that, to decrease salt load, a drainage
system with 30 m drain spacing and 0.5 m drain depth is suitable for both free and
controlled drainage conditions. Based on the results, controlled drainage can be
used as a management tool to diminish environmental problems in heavy paddy
soils from the viewpoint of salt load and drainage water volume.
Keywords: DRAINMOD-S, Deep percolation, Water table depth
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