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بررسی تأثير مديريت زهکش کنترلشده دارای پوشش پوستة برنج بر مقادير نيترات و نيتريت زهآب در شرايط
مشابه با اراضی شاليزاری
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آبياری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گيالن
 .2استاديار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گيالن
 .3استاديار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گيالن
 .4استاديار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گيالن

(تاريخ دريافت1393/8/28 :ـ تاريخ تصويب)1393/12/3 :

چکيده
برای باالبردن عملکرد محصول در اراضی شاليزاری استفاده از عناصر غذايی يا کودهای شيميايی ضروری است .کاربرد
کودهای شيميايی در اراضی شاليزاری و آبشويی اين کودها با آب آبياری و باران به آلودگی آبهای زيرزمينی اين
اراضی میانجامد .طراحی و مديريت بهينة سيستمهای زهکش ،از جمله استفاده از زهکش کنترلشده ،نقشی مهم در
کاهش شوری و ديگر آاليندههای موجود در زهآب دارد .در اين پژوهش ،اثر زهکش کنترلشده دارای پوشش پوستة برنج
بر مقادير نيترات و نيتريت زهآب در شرايط مشابه حاکم بر اراضی شاليزاری بررسی شد .بدين منظور ،زهکش کنترلشده
با پوشش پوستة برنج به ضخامت  10سانتیمتر در عمق  40سانتیمتری خاک در مدل فيزيکی نصب شد و اثر دو تيمار
غلظت کود در دو سطح  10و  20ميلیگرم بر ليتر و مديريت زهکشی در سه سطح بازکردن زهکش تا رسيدن به رطوبت
اشباع ،رطوبت ظرفيت زراعی ،و  50درصد رطوبت اشباع بر پارامترهای نيترات و نيتريت و اسيديتة زهآب بررسی شد.
نتايج نشان داد مديريت رطوبت  50درصد اشباع در غلظت کود  10ميلیگرم بر ليتر در کاهش نيترات زهآب (12/08
ميلیگرم بر ليتر) عملکردی بهتر دارد .همچنين ،تيمارهای رطوبت ظرفيت زراعی در غلظت کود  10ميلیگرم بر ليتر و
رطوبت  50درصد اشباع در غلظت  20ميلیگرم بر ليتر به ترتيب بيشترين و کمترين نيتريت خروجی از زهآب را نشان
دادند .با گذشت زمان اسيديتة زهآب به سمت اسيديتة نرمال سوق پيدا کرد.
کليدواژگان :اسيديته ،پوشش کربنی ،رطوبت ،شوری ،کود نيتروژن
*

مقدمه

زهکشی زيرسطحی آزاد ،وقتی هدف تخلية سريع مقادير زيادی
آب باشد ،سيستمی مؤثر است .ولی اگر هدف حفظ آب باشد،
اين سيستم عملکردی مناسب ندارد .زيرا بيش از  50درصد
بارندگی در اين سيستم هدر میرود .همچنين تلفات نيتروژن در
اراضی دارای اين سيستم پرخطر است ( Bendoricchio and
 )1998( Breve et al. .)Giardini, 1994در دانشگاه کارولينا
پژوهشهای متعددی با مدل  DRAINMODانجام دادند و به
اين نتيجه رسيدند که زهکشی زيرزمينی آلودگی و تلفات
نيترات را افزايش میدهد.
تغيير زهکشی آزاد به زهکشی کنترلشده در پاسخ به
نگرانیهای زيستمحيطی و نياز به بهبود مديريت آب انجام
شده است ( .)Ayars et al., 2006در مقايسه با زهکشی سنتی،
* نويسندة مسئول:
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زهکشی کنترلشده ،که يک روش مديريت آب دوستدار
طبيعت است ،مقدار رسوبات و فسفر و نيتروژن آلی و
آاليندههای همراه رسوبات را کاهش میدهد ( Wesstrom et al.,
 .)2001در شرايطی که سطح ايستابی در بازههای زمانی معينی
در رقوم باال قرار داشته باشد اثر نيتراتزدايی افزايش میيابد و
در کاهش آلودگی نيتروژنـ نيترات بسيار مؤثر است .از آنجا که
باکتریهای نيتراتزدا در شرايط بیهوازی فعاليت میکنند،
میتوان از آنها در محيط زهکشها برای کاهش نيترات استفاده
کرد (.)Cambardell et al., 1999; Richards et al., 1999
زهکشی کنترلشده يکی از راهکارهايی است که اين شرايط را
فراهم میکند و اينگونه میتواند هم با باالبردن نيتراتزدايی و
هم ،با کاهش مقدار زهآب ،تلفات نيترات و عواقب آن را کاهش
دهد (.)Zhuan Xi et al., 2009
در مناطق مرطوب مشخص شد زهکشی کنترلشده با
کاهش حجم زهآب و باالبردن روند نيتراتزدايی مقدار نيتروژن
خروجی را  40درصد پايين میآورد ( ;Gilliam et al., 1979
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Skaggs and Gilliam, 1981; Evans et al., 1995; Meija and
.)Madramootoo, 1998

 )2002( Dinnesنشان داد زهکشی کنترلشده میتواند
با افزايش فرايند نيتراتزدايی در شرايط غير هوازی پروفيل
خاک تلفات نيترات را کاهش دهد)2006( Boyer et al. .
گزارش کردند قابليت نيتراتزدايی به پايينبودن غلظت اکسيژن
خاک ،حضور و فعاليت باکتریها ،دمای باال ،اسيديته ،و مادة
آلیـ به مثابة منبع تأمين انرژی باکتریهاـ بستگی دارد.
 )2003( Borin et al.طی پژوهشی پنجساله در شش
هکتار از اراضی دانشگاه پادووای ايتاليا ،که خاک لومی داشت،
نشان دادند زهکشی کنترلشدة تلفات نيترات را  71درصد
کاهش میدهد  .کاهش جريان زهکشی کليدی برای کاهش اين
تلفات اعالم شد.
عموماً اراضی شاليزاری به صورت غرقابی آبياری میشوند
و فقط در زمان برداشت محصول آب آنها را تخليه میکنند .در
ايران در حال حاضر زارعان رژيمهای گوناگون آبياری را اجرا
میکنند؛ اما رژيم استغراق دايم ،به عمق حدود  5تا 8
سانتیمتر ،در شاليزارهای شمال کشور رواج بيشتری دارد.
استفاده از سيستمهای مديريت آب کشاورزی ،مانند زهکشی
کنترلشده در اراضی شاليزاری ،میتواند مفيد باشد؛ زيرا از يک
سو مصرف آب را کاهش میدهد و شرايط کشت بهتری را ايجاد
میکند و از سوی ديگر نيترات و ساير مواد مغذی حاصل از اين
اراضی را کاهش میدهد (.)NRCS, 2001
 )2002( Abbott et al.نشان دادند با زهکشی کنترلشده
در اراضی شاليزاری مصر ،آب به مقدار زياد (بيش از  40درصد)
حفظ شد؛ بدون اينکه محصول کاهش يا شوری خاک افزايش
يابد )2002( Singh et al. .در اراضی شاليزاری مجهز به سيستم
زهکشی کنترلشده در هند نشان دادند زهکشی زيرزمينی
نقشی مثبت در کنترل آلودگی آبهای زيرزمينی تحت اين
اراضی دارد ،)2008( Luo et al. .با بررسی زهکشهای
کنترلشدة مزارع برنج در ييننان 1چين ،در سالهای  2004تا
 ،2005نشان دادند با کاهش عمق زهکش از  1متر به  0/4متر
ميزان زهآب حدود  50تا  60درصد کاهش میيابد و ميزان
شوری زهآب بهآرامی باال میرود؛ ولی همچنان زير آستانة تحمل
برنج باقی میماند.
 )2004( Mathewاثر زهکشی کنترلشده را در قسمتی از
اراضی شاليزاری هند ،که مشکل سولفات داشتند ،بررسی کرد و
به اين نتيجه رسيد که با احداث زهکشهای زيرزمينی در مدت
1. YinNan

دو سال مشکل اسيدیبودن اين اراضی برطرف میشود و
عملکرد محصول برنج  43درصد يا  1/1تن در هکتار افزايش
میيابد.
 )2002( Cai et al.برای بررسی مقدار نيتراتزدايی
پژوهشی در اراضی شاليزاری چين تا عمق  15سانتیمتری
خاک با اسيديتة  8/4-8/8انجام دادند .آنها گزارش کردند دما،
سرعت باد ،تشعشع خورشيد ،و مقدار کود بيشترين تأثير را بر
نرخ نيتراتزدايی دارند .آنها مشاهده کردند در شرايط مناسب
نيتراتزدايی ،با زيادشدن رشد باکتریهای نيتراتزدا ،اسيديتة
آب تا  10/5افزايش میيابد.
با عنايت به اهميت پوشش در طرحهای زهکشی اراضی،
توجه به مالحظات کلی طرح و جنبههای اقتصادی و فنی
پروژههای زهکشی و تجارب بينالمللی جنبههای مهم انتخاب
نوع پوششاند ( .)Kabosi et al., 2009مواد متخلخل زيادی ،که
نفوذپذيری بااليی دارند ،اعم از مواد آلی و معدنی و مواد آلیِ
ساختة دست بشر ،که اقتصادی و به مقدار زياد موجود است ،به
منزلة پوشش دور زهکش امتحان شدند ( Mowelhi et al.,
 .)1988پوستة برنج ،که يکی از توليدات جانبی کارخانههای
شالیکوبی است ،به مقدار فراوان يافت میشود.
استفاده از پوستة برنج به منزلة پوشش زهکش سابقة
علمی ندارد و نخستين بار در پژوهش Ebrahimian et al.
( )2008و سپس در پژوهش  )2009( Kabosi et al.بررسی شد.
البته  )1997( Munaf and Zeinبه توانايی پوستة برنج در حذف
يونهای کادميم ،زينک ،مس ،و کروم از پسآب اشاره کردهاند.
 )2008( Ebrahimian et al.با بررسی پوشش پوستة برنج در
اراضی شاليزاری اعالم کردند مقدار هزينة صرفهجويیشده با
استفاده از پوستة برنج نسبت به شن و ماسه تقريباً  6درصد کل
هزينة طرح است .در اين پژوهش گزارش شد اگر خاک منطقه
شور و سديمی نباشد ،پوستة برنج ممکن است گزينهای مناسب
باشد برای پوشش اطراف لولة زهکش.
پژوهشهای صورتگرفته در گذشته نشان دادند زهکشی
کنترلشده ،روش مديريتی مناسبی برای کاهش حجم زهآب و
باالبردن کيفيت آن است .کاربرد اين نوع زهکش در اراضی
شاليزاری تلفات کود و سموم را کاهش میدهد و موجب
باالرفتن مقدار محصول میشود و امکان کشت دوم را فراهم
میآورد.
با توجه به اينکه زهکشی اراضی شاليزاری در شمال ايران
در آغاز راه و در حال توسعه است ،بايد پژوهشهايی بر عملکرد
سيستمهای زهکشی و تکنيکهای مديريتی جديد ،مانند
زهکشی کنترلشده ،برای دستيابی به زهکشی با حداقل آثار
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منفی زيستمحيطی صورت گيرد .پژوهش حاضر با هدف بررسی
شيوههای مختلف مديريت زهکشی کنترلشده بر هدررفت کود
نيترات انجام شد تا مديريت مناسب برای کاهش تخلية نيترات و
نيتريت به منابع آب و محيط زيست و هدررفت آب از اراضی
شاليزاری انتخاب شود.

مواد و روشها
در اين پژوهش ،تأثير زهکشی کنترلشده با پوشش پوستة برنج
بر مقادير نيترات و نيتريت خروجی از زهآب در شرايط مشابه با
اراضی شاليزاری تحت مديريتهای مختلف زهکشی کنترلشده
و غلظت کود مطالعه شد .برای دستيابی به اهداف پژوهش و
شبيهسازی شرايط حاکم بر اراضی شاليزاری در مدل فيزيکی ،از
مخازنی با جنس پیویسی به ارتفاع  90و قطر  60سانتیمتر
استفاده شد .مخازن با خاک ،با بافت غالب اراضی شاليزاری
گيالن ،که پس از خشکشدن از الک  2ميلیمتری عبور داده
شده بود ،پر شد .برخی مشخصات فيزيکی و شيميايی خاک در
جدول  1و درصد ذرات تشکيلدهندة خاک استفادهشده در
جدول  2میآيد .خاک با تراکمی مشابه اراضی شاليزاری (جرم
مخصوص ظاهری  1/35گرم بر سانتیمتر مکعب) و بر اساس
روش آزمايش تراکم آماده شد .در گام بعدی نمونههای خاک
اشباع شد و ارتفاع آب به  5سانتیمتر ،مشابه شيوة مديريت
آبياری غرقاب در اراضی شاليزاری ،با استفاده از مخزن آب و
شناور تثبيتکنندة ارتفاع آب ،رسانده شد .شکل  1نمای
شماتيکی از مخزن و نحوة قرارگيری زهکش را نشان میدهد.
برخی پارامترهای کيفی منبع آب آبياری در جدول  3میآيد.
قطر لولة زهکش استفادهشده در اين پژوهش 100
ميلیمتر (کوچکترين اندازة موجود در بازار) در نظر گرفته شد
که در عمق  40سانتیمتری خاک نصب شد .به دليل امکان
جذب امالح به وسيلة پوستة برنج ،پوشش دور لولة زهکش،
پوستة برنج در نظر گرفته شد و به ضخامت  10سانتیمتر در

اطراف لولة زهکش تعبيه شد .به دليل پيچيدگی چرخة نيتروژن
و بررسی دقيق اثرپذيری مقادير نيترات و نيتريت از تيمارهای
بررسیشده ،از کشت گياه برنج در مدلهای فيزيکی صرفنظر
شد .برخی مشخصات فيزيکی پوستة برنج در جدول  4میآيد.
به منظور بررسی تأثير مديريت زهکش کنترلشده بر
تغييرات نيترات و نيتريت و اسيديتة زهآب ،کود نيترات پتاسيم
با دو غلظت  10و  20ميلیگرم بر ليتر در دو مرحلة آزمايش،
مشابه زمان کوددهی اراضی شاليزاری ،يعنی دوسوم در زمان
ديسکزنی (پس از آمادهسازی مخزن خاک) و يکسوم در زمان
پنجهزنی (سی روز پس از شروع آزمايش) ،اعمال شد.
برای بررسی اثر مديريت زهکشی کنترلشده بر مقادير
نيترات و نيتريت خروجی از زهکش ،سه تيمار رطوبت خاک
شامل رطوبت اشباع ،رطوبت ظرفيت زراعی ،و  50درصد رطوبت
اشباع به منزلة زمان بستن خروجی زهکش پس از زهکشی آزاد
مدنظر قرار گرفت .انتخاب رطوبت خاک به منزلة معيار بستن
ّ
خروجی زهکش ،به دليل افزايش دقت در بيان زمان بستن
زهکش ،صورت گرفت؛ بدين ترتيب که به جای استفاده از معيار
مشاهدة درز و ترک ،که معيار عرف اراضی شاليزاری است ،به
دليل متفاوتبودن ابعاد و عمق درز و ترک ،از معيار رطوبت
خاک بهره گرفته شد .در زمانهايی که انتهای زهکش بسته بود،
طبق عرف اراضی شاليزاری ،ارتفاع آب روی سطح خاک بهوسيلة
مخزن آب و شناور  5سانتیمتر بود .جدول  5جزئيات تيمارهای
بررسیشده و نحوة نامگذاری آنها را نشان میدهد.
برای اعمال تيمار مديريت زهکشی و بررسی زمان
بستهشدن زهکشها در سه تيمار رطوبت اشباع 50 ،درصد
رطوبت اشباع ،و رطوبت ظرفيت زراعی اطالع از شرايط رطوبتی
خاک مورد نياز بود .برای اين منظور از بلوکهای فايبرگالس
استفاده شد .بلوکها ابتدا کاليبره و سپس در عمق 20
سانتیمتری خاک نصب شدند.

جدول  .1برخی مشخصات فيزيکی ،شيميايی ،و هيدروليکی خاک استفادهشده در پژوهش

نيترات
()mgr/L

اسيديته
()-

هدايت الکتريکی
()μs/m

هدايت هيدروليکی اشباع
()cm/d

رطوبت ظرفيت زراعی
()%

رطوبت اشباع
()%

جرم مخصوص ظاهری
()gr/cm3

55/40

6/12

633/43

6/69

34

57

1/35

جدول  .2بافت خاک استفادهشده در پژوهش

سيلت ()%

رس ()%

شن ()%

بافت خاک

72/53

22/75

4/72

لوم سيلتی

جدول  .3برخی مشخصات شيميايی منبع آب آبياری استفادهشده در پژوهش
EC

pH

()ds/m

()-

Mg+2
()meq/lit

Ca+2
()meq/lit

Na+
()meq/lit

HCO3()meq/lit

SAR
)meq/lit(0.5

0/700

7/270

3/400

2/200

2/369

1/019

1/416
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جدول  .4برخی مشخصات فيزيکی پوستة برنج استفادهشده در پژوهش

جرم مخصوص ظاهری ( )gr/cm3جرم مخصوص حقيقی ( )gr/cm3تخلخل ( )%جذب آب ( )%ضريب انحنا ( )-ضريب يکنواختی ()-
0/080

58/333

0/255

بعد از آمادهسازی مدل فيزيکی ،در دو مرحله ،مطابق
برنامة زمانی شکلهای  2تا  ،5کوددهی انجام شد .چهل و پنج
روز بعد زهکش باز شد .جدول  5مدت زمان بازبودن زهکش را
در تيمارهای مختلف مديريت زهکش کنترلشده نشان میدهد.
در آغاز با بازشدن زهکش و سپس بستن آن ،به منظور بررسی
ميزان غلظت نيترات جمعشده در زهکش ،و بازکردن چند
دقيقهای زهکش ،ابتدا با بازة زمانی چهارده روز و سپس برای
بررسی دقيقتر با بازة زمانی سه روز ،نمونهبرداری صورت گرفت.

328/760

1/776

0/906

اين روند نود و نُه روز ادامه يافت .بعد از نمونهگيری ،نمونههای
زهآب بهسرعت به آزمايشگاه انتقال يافت و مقادير نيترات و
نيتريت به روش اولترا ويوله اندازهگيری شد .اسيديته با استفاده
از دستگاه pHسنج اندازهگيری شد ( Standard methods,
 .)2012در انتهای آزمايش ،از همة مخزنها نمونة خاک از عمق
 12سانتیمتری جمعآوری و مقادير نيترات و نيتريت باقیمانده
در خاک اندازهگيری شد.

جدول  .5جزئيات و نامگذاری تيمارهای بررسیشده در پژوهش

تيمار

مديريت زهکشی

مدت زمان بازبودن زهکش
(روز)

غلظت کود
(ميلیگرم بر ليتر)

SM10

رطوبت اشباع
 50درصد رطوبت اشباع
رطوبت ظرفيت زراعی
رطوبت اشباع
 50درصد رطوبت اشباع
رطوبت ظرفيت زراعی

2
30
10
2
30
10

10
10
10
20
20
20

HSM10
FCM10
SM20
HSM20
FCM20

در هر دو غلظت  10و  20ميلیگرم بر ليتر ،از ابتدای
5cm

آب

آزمايش ،افزايش در مقادير نيترات مشاهده شد که به دليل
کوددهی مرحلة اول ،قبل از اولين نمونهبرداری ،بود .پس از آن،

24cm

خاک

با کوددهی مرحلة دوم ،سی روز بعد ،دوباره افزايش غلظت رخ
داد .از روز سی و ششم مقادير نيترات خروجی کاهش يافت که
علت آن میتواند وقوع پديدة نيتراتزدايی باشد .مقادير اسيديته

30cm

(شکلهای  6و  )7و دمای مناسب ( 28-32درجة سانتیگراد)
دو عامل مؤثر در نيتراتزدايی در کنار زمان مناسب سپریشده

15cm

خاک

برای اثرگذاری فعاليت باکتریهای بیهوازی بودند.
مقادير نيتريت در هر دو غلظت  10و  20ميلیگرم بر ليتر

5cm

شن و ماسه

شکل  .1نمای شماتيک مدل فيزيکی زهکش استفادهشده در پژوهش

از ابتدای آزمايش تا قبل از کوددهی مرحلة دوم با شيبی ماليم
افزايش داشت .بعد از مرحلة دوم کوددهی ،تا قبل از بازکردن
زهکش (پانزده روز) ،روند تغييرات مقادير نيترات حاکی از آن

يافتهها و بحث

بود که فرايند تبديل نيترات به فرمهای ديگر کند است؛ در

به منظور بررسی اثر مديريت زهکشی و پوشش پوستة برنج بر
مقادير نيترات و نيتريت ،روند تغييرات آنها ،با توجه به زمان،
رسم شد .شکلهای  2تا  5نتايج روند تغييرات نيترات و نيتريت
خروجی از زهکش را در دو غلظت  10و  20ميلیگرم بر ليتر
نشان میدهند.

نتيجه نيتريت کمتری در زهآب مشاهده شد .اين موضوع را
 )2010( Zhang et al.نيز تأييد کردند.
بعد از زهکشی آزاد در روز چهل و پنجم ،روند تغييرات
نيترات و نيتريت تيمارهای مختلف در هر دو غلظت  10و 20
ميلیگرم بر ليتر متفاوت بود .علت اين پديده میتواند تفاوت

رنجکش ضيابری و همکاران :بررسی تاثير مديريت زهکش کنترلشده277 ...

مدت زمان بازبودن زهکشها و وقوع شرايط هوازی متفاوت بين
تيمارها باشد که سبب تغيير روند نيتراتزايی و نيتراتزدايی
چرخة نيتروژن شد (.)Williams, 1995
بعد از زهکشی آزاد ،در غلظت  10ميلیگرم بر ليتر،
مقادير نيترات در دو تيمار رطوبت اشباع ) (SM10و رطوبت 50
درصد اشباع ( )HSM10همچنان روند کاهشی داشتند؛ ولی در
تيمار رطوبت ظرفيت زراعی ( )FCM10نوسان مشاهده شد.
تيمار رطوبت ظرفيت زراعی نيترات خروجی بيشتری نسبت به
دو تيمار ديگر داشت .در غلظت  20ميلیگرم بر ليتر دو تيمار
رطوبت ظرفيت زراعی و رطوبت  50درصد اشباع ،بعد از
زهکشی آزاد ،همواره روند کاهشی داشتند؛ ولی تيمار رطوبت
اشباع نوسان داشت و نتوانست نيترات خروجی را مانند دو
مديريت ديگر کاهش دهد .از آنجا که در فرايند نيتراتزدايی
ابتدا نيترات به نيتريت و سپس به گازهای نيتروژن و اکسيد

نيتروژن تبديل میشود ،اين قابليت وجود دارد که نيتريت
توليدشده دوباره به نيترات تبديل شود .بنابراين ،مديريت
زهکش کنترلشده در تيمارهای رطوبت ظرفيت زراعی و 50
درصد رطوبت اشباع شرايط توليد دوبارة نيترات را ،پس از وقوع
فرايند نيتراتزدايی ،موجب میشود .اين مسئله بر ميزان نيترات
اثر دارد .از سوی ديگر ،با خالیشدن منافذ خاک از آب و ايجاد
تبادل گازی بين اتمسفر و گازهای نيترژون توليدشده از فرايند
نيتراتزدايی ،شرايط واکنش نيتراتزايی ،نسبت به تيمار اشباع،
که هيچگاه منافذ خاک از آب خالی نمیشوند ،فراهمتر میشود.
همچنين ،به دليل رابطة مستقيم فرايندهای حاکم بر چرخة
نيتروژن با تبديل و تخريب نيتروژن ،غلظت اولية نيترات بر همة
فرايندها تأثيرگذار است .در اين پژوهش نيز اثر متفاوت غلظت
نيتروژن بر مقادير نيترات و در نتيجه کارايی متفاوت
مديريتهای مختلف زهکش کنترلشده مشاهده شد.

زمان باز شدن زهکش

کود دوم

شکل  .2روند تغييرات نيترات در غلظت  10ميلیگرم بر ليتر در تيمارهای مديريت زهکشی بررسیشده

زمان باز شدن زهکش کود دوم

شکل  .3روند تغييرات نيترات در غلظت  20ميلیگرم بر ليتر در تيمارهای مديريت زهکشی بررسیشده
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زمان باز شدن زهکش کود دوم

شکل  .4روند تغييرات نيتريت در غلظت  10ميلیگرم بر ليتر در تيمارهای مديريت زهکشی بررسیشده

زمان باز شدن زهکش کود دوم

شکل  .5روند تغييرات نيتريت در غلظت  20ميلیگرم بر ليتر در تيمارهای مديريت زهکشی بررسیشده

شکل  .6روند تغييرات اسيديته در غلظت  10ميلیگرم بر ليتر در تيمارهای مديريت زهکشی بررسیشده

شکل  .7روند تغييرات اسيديته در غلظت  20ميلیگرم بر ليتر در تيمارهای مديريت زهکشی بررسیشده

رنجکش ضيابری و همکاران :بررسی تاثير مديريت زهکش کنترلشده...

درصد نيترات و نيتريت خروجی در تيمارهای بررسیشده
و ميانگين و انحراف معيار آنها در جدولهای  6و  7میآيد .در
هر دو غلظت ،در پايان آزمايش ،تيمار  50درصد اشباع کمترين
مقدار نيترات خروجی را داشت که نشاندهندة کارايی مناسب
اين مديريت است .تيمار  HSM10توانست کمترين مقدار
نيترات ،يعنی  57/66درصد ،را خارج کند .بدين ترتيب تلفات
کود نيترات و همچنين پتانسيل آلودگی محيط زيست در اين
تيمار حداقل بود .عالوه بر آن ،اين تيمار از لحاظ صرفهجويی در
مصرف آب ،به دليل طوالنیتربودن مدت غير غرقابی خاک،
گزينة مناسبتری بود.
بر اساس نتايج انحراف از معيار ،بيشترين نوسان خروج
نيترات از زهکش در تيمارهای  HSM10و  SM20و بيشترين
نوسان خروج نيتريت از زهکش در تيمارهای  FCM10و SM20
روی داد .اين بدان معناست که در تيمارهای يادشده شرايط
حاکم بر چرخة نيتروژن ،شامل نيتراتزايی و نيتراتزدايی،
بيشتر دستخوش تغييرات شده است .نکتة مهم اثرپذيری اين
چرخه از غلظت کود ورودی است که نتايج متفاوتی را منجر شد.
بر اساس نتايج نيترات خروجی از زهکش در مديريتهای
مختلف زهکشی میتوان اينگونه گزارش کرد که در غلظت 10
ميلیگرم بر ليتر ،مديريت رطوبت  50درصد اشباع ،با داشتن
اسيديتة  ،6/52مساعدترين شرايط را برای حذف نيترات از زهآب
ايجاد میکند .اين شرايط در غلظت  20ميلیگرم بر ليتر در
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اسيديتة  6/49روی داد که تأثيرگذاری بيشتر محدودة اسيديتة
 6/49-6/52را بر فرايند نيتراتزدايی نشان میدهد (شکلهای 6
و .)7
آزمون آماری دانکن بر مقادير نيترات نشان داد در غلظت
 10ميلیگرم بر ليتر بين تيمارهای رطوبت اشباع و رطوبت 50
درصد اشباع در سطح  95درصد اختالف معنادار وجود ندارد؛
ولی تيمار ظرفيت زراعی اختالف معناداری با دو تيمار ديگر
داشت .در غلظت  20ميلیگرم بر ليتر آزمون دانکن بين همة
تيمارهای اين غلظت اختالف معنادار نشان داد .همچنين ،نتايج
نشان داد بين دو غلظت کوددهی اختالف معناداری وجود ندارد.
نتايج آماری آزمون دانکن بر مقادير نيترات در جدول  8میآيد.
بررسیهای آزمون آماری دانکن بر تغييرات نيتريت نشان
داد در غلظت  10ميلیگرم بر ليتر بين تيمارهای رطوبت اشباع
و رطوبت ظرفيت زراعی در سطح  95درصد اختالف معناداری
وجود ندارد .در غلظت  20ميلیگرم بر ليتر دو تيمار رطوبت
اشباع و رطوبت  50درصد اشباع در سطح  95درصد اختالف
معنا داری داشتند .غلظت کود به تغييرات نيتريت بين تيمارهای
رطوبت اشباع و رطوبت ظرفيت زراعی اختالف معنادار داشت؛
ولی در تيمار  50درصد رطوبت اشباع تأثير معناداری مشاهده
نشد .نتايج آماری آزمون دانکن بر مقادير نيتريت در جدول 9
میآيد.

جدول  .6درصد تغييرات نيترات در تيمارهای بررسیشده

تيمار
SM10
HSM10
FCM10
SM20
HSM20
FCM20

نيترات
ورودی
()mgr

ميانگين نيترات زهآب زهکش در زمان
بستهبودن زهکش
()L/mgr

)(mgr

48/60
48/60
48/60
97/20
97/20
97/20

13/59
12/08
20/67
29/95
17/12
13/74

38/02
28/02
43/03
68/85
57/33
67/98

دبی
خروجی

ميانگين نيترات خروجی در زمان
بازبودن زهکش

انحراف
معيار
()mgr/L

()cm3/min

0/19
0/37
0/16
0/31
0/17
0/23

48/19
44/76
28/06
37/83
27/52
36/17

نيترات
خروجی
()%
78/23
57/66
88/54
70/83
58/98
69/94

جدول  .7درصد تغييرات نيتريت در تيمارهای بررسیشده

تيمار
SM10
HSM10
FCM10
SM20
HSM20
FCM20

ميانگين نيتريت زهآب زهکش در زمان بستهبودن
زهکش ()mgr/L

ميانگين نيتريت خروجی در زمان بازبودن
زهکش ()mgr

انحراف معيار
()mgr/L

نيتريت خروجی
()%

14/63
4/11
20/41
18/18
2/95
10/33

25/27
3/92
31/36
23/13
3/86
21/48

6/69
4/22
12/52
13/39
2/78
11/89

51/99
8/07
64/54
23/79
3/98
22/10
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جدول  .8نتايج آزمونهای آماری دانکن بر مقادير نيترات تيمارهای پژوهش

تيمار

sig

آزمون

پارامتر بررسیشده

HSM10-SM10

0/680
*0/000
*0/000
*0/000
*0/000
*0/000
0/052
0/649
0/167

دانکن
دانکن
دانکن
دانکن
دانکن
دانکن
دانکن
دانکن
دانکن

مديريت زهکشی
مديريت زهکشی
مديريت زهکشی
مديريت زهکشی
مديريت زهکشی
مديريت زهکشی
غلظت کود
غلظت کود
غلظت کود

FCM10-SM10
FCM10-HSM10
FCM20-HSM20
FCM20-SM20
HSM20-SM20
SM10-SM20
HSM10-HSM20
FCM10-FCM20

*Sigهای کمتر از  5درصد معناداری تفاوت را نشان میدهد.

جدول  .9نتايج آزمونهای آماری دانکن بر مقادير نيتريت تيمارهای پژوهش

تيمار
HSM10-SM10
FCM10-SM10
FCM10-HSM10
FCM20-HSM20
FCM20-SM20
HSM20-SM20
SM10-SM20
HSM10-HSM20
FCM10-FCM20

sig
*

0/010
0/133
*0/000
0/064
0/051
*0/001
*0/012
0/087
*0/001

آزمون
دانکن
دانکن
دانکن
دانکن
دانکن
دانکن
دانکن
دانکن
دانکن

پارامتر بررسیشده
مديريت زهکشی
مديريت زهکشی
مديريت زهکشی
مديريت زهکشی
مديريت زهکشی
مديريت زهکشی
غلظت کود
غلظت کود
غلظت کود

*Sigهای کمتر از  5درصد معناداری تفاوت را نشان میدهد.

مقادير نيترات و نيتريت باقیمانده در خاک (عمق 12
سانتیمتری) در انتهای آزمايش و دو ماه پس از انتهای آزمايش
در جدول  10آورده شده است .با مقايسة مقادير نيترات
باقیمانده در خاک در دو آزمايش يادشده مشخص شد مقادير
نيترات در همة تيمارها ،پس از گذشت دو ماه ،افزايش میيابد
که علت آن شرايط هوازی و وقوع پديدة نيتراتزايی است.
مقادير نيتريت هم در همة تيمارها ،پس از گذشت دو ماه ،به
همين علت کاهش يافت.
در انتهای آزمايش تيمارهای رطوبت اشباع و رطوبت
ظرفيت زراعی در غلظت  10و  20ميلیگرم بر ليتر کمترين
نيترات باقیمانده در خاک را داشتند .علت اين پديده را میتوان
تأثير خروج گازهای  N2و  N2Oحاصل از فرايند نيتراتزدايی در
زمان بازکردن زهکشها دانست .به نظر میرسد در اين تيمارها،
پس از بستن زهکشها و اعمال مديريت غرقاب ،به دليل
کمبودن غلظت گازهای يادشده ،نيتراتزدايی بيشتری روی داده
است .دو ماه پس از انتهای آزمايش در هر دو غلظت  10و 20
ميلیگرم بر ليتر تيمار رطوبت  50درصد اشباع کمترين نيترات
باقیمانده در خاک را داشت.

جدول  .10مقادير نيترات و نيتريت نمونههای خاک

تيمار

زمان نمونهبرداری

نيترات
()mgr/L

نيتريت
()mgr/L

نمونة خاک اوليه
(شاهد)

ابتدای آزمايش

6/18

5/24

انتهای آزمايش
انتهای آزمايش
انتهای آزمايش
انتهای آزمايش
انتهای آزمايش
انتهای آزمايش
دو ماه پس از اتمام آزمايش
دو ماه پس از اتمام آزمايش
دو ماه پس از اتمام آزمايش
دو ماه پس از اتمام آزمايش
دو ماه پس از اتمام آزمايش
دو ماه پس از اتمام آزمايش

1/55
7/94
5/45
1/41
13/48
7/94
35/90
17/68
7/31
19/56

31/44
15/72
75/97
61/13
23/58
13/09
15/71
31/44
22/27
23/58

SM10
HSM10
FCM10
SM20
HSM20
FCM20
SM10
HSM10
FCM10
SM20
HSM20
FCM20

در انتهای آزمايش و دو ماه پس از انتهای آزمايش
بيشترين مقادير نيتريت باقیمانده در خاک در هر دو تيمار
غلظت در مديريت زهکشی اشباع مشاهده شد .با مقايسة مقادير
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نيترات و نيتريت باقی مانده در خاک در انتهای آزمايش و دو ماه
پس از انتهای آزمايش انتظار میرفت در انتهای آزمايش
بيشترين ميزان نيتريت در تيمار  FCM20و دو ماه پس از
انتهای آزمايش در تيمار رطوبت  50درصد رطوبت اشباع به
دست آيد؛ اما به نظر میرسد در شرايط حاکم بر اراضی
شاليزاری و وجود مدام ارتفاع آب  5سانتیمتر بر سطح خاک،
در زمان بستهبودن زهکش ،عاملی ديگر ،مانند  ،pHروند
تکميلی چرخة نيتراتزدايی ،يعنی تبديل نيتريت به گازهای N2
و  ،N2Oرا تحت تأثير قرار میدهد .مطابق نتايج اين پژوهش
(شکلهای  5و  )6در اسيديتههای اسيدیتر تمايل به تبديل
نيتريت به گازهای  N2و  N2Oکمتر و در نتيجه غلظت نيتريت
بيشتر است.
جدول  .11ميانگين و انحراف معيار اسيديتة مشاهدهشده در تيمارهای
بررسیشده
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نتيجهگيری

نتايج پژوهش حاکی از آن است که اجرای زهکشی کنترلشده
در اراضی شاليزاری توانايی کاهش نيترات زهآب را دارد؛ ولی
عوامل متعدد نظير نحوة مديريت زهکشی ،غلظت نيترات
ورودی ،اسيديته ،و شرايط خاک بر کارايی آن اثر میگذارد.
نتايج نشان داد در هر دو تيمار غلظت تيمار مديريت  50درصد
اشباع بهترين عملکرد را در کاهش نيترات زهآب دارد و توانست
کمترين نيترات ( 57/66درصد در غلظت  10ميلیگرم بر ليتر و
 58/98درصد در غلظت  20ميلیگرم بر ليتر) را از زهآب خارج
کند .بعد از تيمار  50درصد رطوبت اشباع ،تيمارهای رطوبت
اشباع و رطوبت ظرفيت زراعی به ترتيب در غلظتهای کود 10
و  20ميلیگرم بر ليتر در خروج نيترات موفقتر عمل کردند.
اين مسئله اهميت غلظت کود را بر انتخاب مديريت زهکش

تيمار

ميانگين اسيديته

انحراف معيار

نشان میدهد .تيمار  50درصد رطوبت اشباع کمترين نيترات

SM10

6/40
6/48
6/42
6/38
6/39
6/38

0/13
0/22
0/15
0/19
0/22
0/12

باقیمانده در خاک را داشت که مزيت ديگر اين تيمار بر ساير

HSM10
FCM10
SM20
HSM20
FCM20

بررسی مقادير اسيديتة تيمارهای مختلف (شکلهای  6و
 )7نشان داد اسيديته در محدودة مطلوب فرايند نيتراتزدايی،
يعنی بازة شش تا هشت ،است .روند تغييرات اسيديته پس از
زهکشی به سمت اسيديتة نرمال سوق پيدا کرد .بنابراين،
میتوان اذعان داشت زهکشی به تعديل اسيديتة زهآب منجر
میشود .اين روند در غلظت  10ميلیگرم بر ليتر بيشتر از 20
ميلیگرم بر ليتر بود .جدول  11ميانگين و انحراف معيار
اسيديته را در تيمارهای مختلف نشان میدهد .طبق جدول 11
تيمارهای  HSM10و  HSM20با انحراف معيار  0/22باالترين
نرخ تغييرات اسيديته را دارند .نتايج انحراف از معيار بيانگر تأثير
شيوة مديريت زهکشی کنترلشده بر مقدار تغييرات اسيديته
است.

تيمارها به حساب میآيد .زيرا با گذشت زمان و پس از برداشت
محصول برنج با شروع فصل پاييز و شروع بارش و وقوع پديدة
آبشويی ممکن است نيترات باقیمانده در خاک وارد زهآب
شود؛ ولی وقوع اين مشکل در تيمار  50درصد رطوبت اشباع
کمتر روی میدهد .اگر هدف کاهش مصرف آب آبياری باشد،
تيمار  50درصد رطوبت اشباع در غلظت  10ميلیگرم بر ليتر
مديريت مناسب به نظر میرسد .همچنين ،نتايج نشان داد تيمار
 FCM10بيشترين نيتريت خروجی ( 64/54درصد) از زهآب را
دارد .تيمارهای رطوبت  50درصد اشباع در هر دو غلظت  10و
 20ميلیگرم بر ليتر کمترين نيتريت خروجی را داشتند .با
توجه به اينکه در زمينة مديريتهای مختلف زهکش کنترلشده
در اراضی شاليزاری پژوهشهای اندکی صورت گرفته است ،ادامة
پژوهش به منظور تأييد و تعميم نتايج اين پژوهش توصيه
میشود تا بتوان برای حل مسائل زيستمحيطی حاصل از زهآب
اراضی کشاورزی راهکارهای مفيدی ارائه کرد.
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