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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آبياری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه گيالن
 .2استاديار گروه مهندسی آب دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه گيالن
 .3استاديار گروه مهندسی آب دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه گيالن
(تاريخ دريافت1393/8/4 :ـ تاريخ تصويب)1394/3/25 :

چکيده
پوششها وظيفة بهبود آبگذری اطراف لوله را دارند و به مثابة مانعی تراوشپذير از ورود بيش از حد ذرات خاک به داخل
لولههای زهکش جلوگيری میکنند .در اين پژوهش عملکرد پوششهای آلی (پوستة برنج) ،معدنی ،و ترکيب پوشش آلی
و معدنی بر روند تغييرات هيدروليکی و شيميايی زهآب زهکش بررسی شد .در اين زمينه مدل فيزيکی زهکش شامل لولة
زهکش به قطر  10سانتیمتر در عمق  42سانتیمتری خاک نصب و پوششهای مورد نظر در ترانشهای به ضخامت 7
سانتیمتر در اطراف لولة زهکش کارگذاری شدند .به منظور شبيه سازی شرايط حاکم بر اراضی شاليزاری مدل فيزيکی
توسط خاک جمعآوریشده از اراضی شاليزاری دارای بافت لومسيلتی پر و آب آبياری با حفظ ارتفاع  5سانتی متر آب
روی سطح خاک به طور ساکن ايجاد شد .آزمايش تحت جريان طوالنیمدت و با شوری آب آبياری  1/9دسیزيمنس بر
متر به مدت پانصد ساعت انجام و پارامترهای دبی ،شوری ،نسبت جذب سديم ،اسيديته ،و کل جامدات معلق زهآب
خروجی از زهکش بررسی شدند .تيمارهای پوشش دور زهکش مورد آزمايش شامل پوستة برنج ( ،)Hشن و ماسه (،)G
ترکيب  80درصد پوستة برنج و  20درصد شن و ماسه ( ،)H80G20ترکيب  60درصد پوستة برنج و  40درصد شن و ماسه
( ،)H60G40ترکيب  40درصد پوستة برنج و  60درصد شن و ماسه ( ،)H40G60ترکيب  20درصد پوستة برنج و  80درصد
شن و ماسه ( ،)H20G80و بدون پوشش ( )Bبه منزلة شاهد بودند .نتايج نشان داد ميزان دبی خروجی در تيمار  Hبيشتر
از تيمار  Gاست و هر چه از ميزان پوستة برنج در حالت ترکيب پوستة برنج و شن و ماسه کاسته شد دبی خروجی نسبت
به تيمار پوستة برنج کاهش يافت .تيمار  H60G40و  ،H80G20با توجه به اينکه نسبت به ساير تيمارها از ميانگين شوری
زهآب کمتری برخوردار بودند ،در کنترل شوری زهآب عملکرد مناسبتری داشتند و تيمارهای  Hو  ،H80G20با توجه به
تخلية کمتر جامدات معلق به زهآب ،فيلتر مناسبی برای زهکش بودند.
کليدواژگان :بافت لومسيلتی ،پوستة برنج شن و ماسه ،کيفيت زهآب خروجی ،مدل فيزيکی زهکش.

مقدمه

*

زهکشی فرايند خارج کردن آب سطحی اضافی و مديريت سفرة
آب زيرزمينی کمعمق از طريق نگهداشت بهموقع آن و مديريت
کيفيت آب برای رسيدن به منافع دلخواه اقتصادی و اجتماعی
است ،در حالی که محيط زيست نيز حفظ شود ( AbdelDaiem
 .)et al., 2005در زهکشی اراضی شاليزاری دو هدف ميان ساير
اهداف زهکشی بيشتر مد نظر است؛ فيلتراسيون (نقش صافی
بودن پوشش) و کاهش مقاومت ورودی آب به داخل لولة
زهکش ،که اين دو هدف بايد به طور کامل تأمين شوند .از
ديدگاه متخصصان  ILRI1فيلتر زهکشی اليه يا ترکيبی از چند
الية نفوذپذير است که به منظور بهبود عملکرد زهکش و
* نويسنده مسئولNavabian@guilan.ac.ir :
1. International Institute of Land Reclamation and Improvement

جلوگيری از حرکت ذرات خاک تحت جريان آب طراحی و نصب
میشود (.)Naseri et al., 2011
يکی از عوامل مؤثر در طراحی و کارآمدی سيستمهای
زهکشی انتخاب پوشش مناسب زهکشی است Ebrahimian,
) .)2011پوشش دور زهکش بايد به گونهای عمل کند که امکان
عبور ذرات معلق و کلوئيدی خاک را بهخصوص در شروع
بهرهبرداری از شبکة زهکشی فراهم آورد و در عين حال از ورود
ذرات فرسايشيافتة خاک به درون لولة زهکش جلوگيری کند.
پوشش حجيم معدنی (شن و ماسهای) رايجترين نوع پوشش
زهکشی مورد استفاده در کشور است .امروزه دوری منابع قرضه
و برداشت بیرويه از معادن شن و ماسه وضعيت نامناسبی را از
لحاظ اقتصادی و زيستمحيطی ايجاد کرده است .از طرفی ،بعد
مسافت و تخليه و بارگيری متعدد موجب بههمخوردگی و عدم
يکنواختی دانهبندی پوشش میشود که در اثر جدا شدن ذرات
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ريز و درشت پوشش از يکديگر احتمال ورود رسوبات به داخل
لولة زهکش و گرفتگی آن را به شدت افزايش میدهد
( .)Hassanoghli, 2009پوششهای آلی دارای مزايايی چون
ارزانی ،نصب آسان ،و عدم نياز به طراحی خاصاند .طول عمر
اين مواد کامالً متغير است و بهشدت به شرايط محيطی و
عواملی چون درجة حرارت ،شرايط رطوبتی ،اسيديتة محيط،
فعاليت بيولوژيك باکتریها ،و حضور اکسيژن در محل بستگی
دارد .همچنين ممکن است پوششهای آلی در خاک تحت تأثير
واکنشهای شيميايی و بيولوژيکی قرار گيرند و باعث ايجاد
مشکل انسداد شوند ).(Knops, 1979
عملکرد هيدروليکی سيستم زهکشی با و بدون پوشش
متأثر از مقدار ( ESPيا  )SARو شوری آب آبياری است که به
دليل اثرگذاری بر وضعيت ساختمان خاکهای رسی (بسته به
مقدار و نوع رس) منجر به حرکت ذرات خاک به سمت زهکش
میشود (.)Willardson, 1992; Dierecks and Vlotman, 1995
با افزايش يونهای منيزيم و کلسيم در نتيجة افزايش شوری،
ذرات رس هماوری و ساختمان خاک تثبيت میشود؛ در صورتی
که  SARباال باعث پراکنده شدن ذرات رس و مسدود شدن
خلل و فرج میشود که در نهايت نفوذپذيری خاک را کاهش
میدهد ( .)Krista et al., 2003با افزايش مقدار  SARآب
ورودی ،پراکنش ذرات خاک و مسدود شدن منافذ خاک در
محل زهکش افزايش میيابد که در نهايت منجر به باال رفتن
افت بار و افزايش گراديان خروجی در مسير حرکت زهآب به
سمت زهکش میشود (.)Ojaghloo et al., 2011
در آزمايشهای  )1975( Denniss and Trafordاعالم شد
در صورت تعبية يك الية نيمدايره از پوشش در زير يا باالی
لولههای زهکشی میتوان فواصل زهکشها را تا  100درصد
نسبت به حالت بدون اجرای پوشش افزايش داد و در صورتی که
پوشش به طور کامل اطراف لوله را بپوشاند فاصلة زهکشها را تا
120درصد نيز میتوان افزايش داد.
در ارزيابی عملکرد سيستم زهکشی زيرزمينی با پوشش
پوستة برنج در اراضی شرکت ران بهشهر گزارش شد عملکرد
سيستم زهکشی در کنترل سطح ايستابی و شدت تخلية
زهکشها ،به دليل گرفتگی پوشش اطراف لولة زهکش ضعيف،
است ()2005( Kaboosi .)Ebrahimian et al., 2011
بهکارگيری پوستة برنج به منزلة پوشش زهکش را در شرايط
آزمايشگاهی بررسی کرد .نتايج نشان داد هدايت هيدروليکی
پوستة برنج در مقايسه با ساير پوششهای آلی و همچنين شن و
گراول بيشتر است .پوشش پوستة برنج در مقايسه با پوشش شن
و ماسه کارکرد فيلتری مناسبی داشت؛ طوری که در همة
آزمايشها ،بهرغم شيب هيدروليکی زياد ،پوشش پوستة برنج

مانع ورود هر گونه رسوب به داخل لولة زهکش شد .بهعالوه،
اگرچه دبی زهکش با پوشش پوستة برنج کمتر از زهکش با
پوشش شن و ماسه بود ،به دليل مشکالت زيستمحيطی و هزينة
باالی تهيه و حملونقل شن و ماسه ،بهويژه در مناطقی که منابع
قرضه از محل پروژه فاصلة زيادی دارند ،و فراوانی پوستة برنج در
منطقه استفاده از پوشش پوستة برنج را توصيه کرد.
 )1996( Hassanoghli and Rahimiطی پژوهشی دربارة
پوششهای ژئوتکستايل و شنی به اين نتيجه رسيدند که به
لحاظ آبدهی عملکرد پوشش شنی نسبت به ژئوتکستايل بهتر
است؛ ضمن آنکه با سنگينتر شدن بافت خاک ميزان آبدهی در
زهکشها با هر دو پوشش کاهش میيابد و اين امر پوشش
ژئوتکستايل را بيشتر تحت تأثير قرار میدهد.
اثر دو نوع پوشش معدنی و مصنوعی زهکشی بر دبی
زهکشهای زيرزمينی در مزارع شاليزاری استان مازندران بررسی
شد ( .)Jafari et al., 2013برای اين منظور ،يك سيستم
زهکشی متشکل از چهار خط زهکش در عمق  0/65با فاصلة 15
متر نصب شد .برای دو خط زهکش از پوشش معدنی و برای دو
خط ديگر از پوشش مصنوعی استفاده شد .در طول يك فصل
کشت کلزا دبی زهکش به طور روزانه اندازهگيری شد .اختالف
معناداری (در سطح  1درصد) بين ميانگين دبی زهکشها وجود
داشت؛ طوری که ميانگين دبی زهکشها با پوشش مصنوعی به
ميزان  88درصد بيشتر از مقادير متناظر در زهکش با پوشش
معدنی بود .همچنين با مقايسة هزينة اجرای دو پوشش مشخص
شد پوشش مصنوعی حدود  17/5درصد ارزانتر از پوشش
معدنی است .بنابراين ،استفاده از پوششهای مصنوعی در
مقايسه با پوششهای معدنی ،ضمن صرفهجويی در هزينهها،
شرايط مناسبتری برای تخلية آب مازاد خاک در زمان کمتر
فراهم آورد )2008( Nezhadyani et al. .به ارزيابی آزمايشگاهی
کاربرد يك نوع پوشش مصنوعی در زهکشهای زيرزمينی و
مقايسة آن با پوشش معدنی پرداختند .اين پژوهش در شرايط
آزمايشگاهی و با استفاده از مدل فيزيکی (نفودسنج جريان
موازی با جريان روبهباال) انجام شد .پوشش معدنی استفادهشده
در اين پژوهش بر اساس معيار دفتر عمران اراضی امريکا طراحی
و انتخاب شد .همچنين ،بر اساس معيارهای موجود ،پوشش
مصنوعی (ژئوتکستايل) از نوع  PP450به مثابة پوشش مصنوعی
استفاده شد .طی اين آزمايش ،تغييرات دبی خروجی از زهکش
و هدايت هيدروليکی مجموع خاکـ پوشش نسبت به زمان و
نسبت گراديان در دو نوع پوشش بررسی شد .نتايج آزمايش
نشان داد در يك بار آبی ثابت دبی خروجی از زهکش و هدايت
هيدروليکی مجموع خاکـ پوشش در طول زمان در زهکش با
پوشش مصنوعی نسبت به زهکش با پوشش معدنی کاهش
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بيشتری دارد .نتايج آزمايش نسبت گراديان بيانگر پتانسيل
گرفتگی پوشش معدنی در مقايسه با پوشش مصنوعی بود.
مقايسة عملکرد هر يك از پوششهای استفادهشده نشان داد هر
دو پوشش عملکرد هيدروليکی مناسبی دارند و پوشش نياز
زهکشی را تأمين میکنند .همچنين ،در همة بارهای آبی دبی
خروجی از زهکش با پوشش معدنی بيشتر از دبی خروجی از
زهکش با پوشش مصنوعی بود.
 )2012( Inosako et al.از نرمافزار (HYDRUS )2D/3D
جهت شبيهسازی انتقال آب و امالح و ارزيابی عملکرد پوستة
برنج به مثابة زهکش زيرزمينی ،بدون استفاده از لولة زهکش ،در
شرايط مختلف خاکورزی استفاده کردند .آنها دريافتند هر چه
شخم عميقتر باشد پوستة برنج جذب و خروج زهآب و امالح
اضافی خاک را با کارآيی بيشتری انجام میدهد.
هدف اين پژوهش مقايسة عملکرد پوششهای دور
زهکش و انتخاب مناسبترين پوشش برای خاک با بافت
لومسيلتی تحت شرايط حاکم بر اراضی شاليزاری بر اساس
پارامترهای دبی خروجی ،کل جامدات معلق ( ،)TSSاسيديته
( ،)pHشوری ( ،)ECو نسبت جذب سديم ( )SARزهآب
خروجی از زهکشها بود.
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مخازن توسط شن درشت و سپس تا محل پوشش در زير لولة
زهکش با خاک جمعآوریشده از اراضی شاليزاری دارای بافت
لوم سيلتی پر شد .خاک پس از هواخشك شدن و عبور از الك 2
ميلیمتری در مدل به کار رفت .در تيمارهای پوشش دور
زهکش پوشش با ضخامت  7سانتیمتر در زير لولة زهکش و در
نهايت باالی لوله پر شد و در نهايت  30سانتیمتر خاک مشابه
تراکم خاک در مزرعه (مطابق آزمايش تراکم خاک و جرم
مخصوص ظاهری خاک) روی پوشش قرار گرفت .خصوصيات
فيزيکی و هيدروليکی خاک مورد آزمايش در جدول  1میآيد.
شکل  1شمايی از مدل فيزيکی و نحوة آمادهسازی آن را نشان
میدهد .در ادامة مراحل آمادهسازی مخازن ،خاک توسط جريان
آب اشباع شد و پس از اطمينان از اشباع بودن خاک ،به منظور
اعمال شرايط مديريت آبياری در اراضی شاليزاری ،ارتفاع 5
سانتیمتر آب توسط مخزن آب و شناور در سراسر طول مدت
آزمايش برقرار شد .به دليل تأثيرگذاری کيفيت آب آبياری بر
عملکرد زهکش و پوشش دور آن ،خصوصيات شيميايی منبع
آب آبياری در جدول  2میآيد .تيمارهای پوشش دور زهکش
مورد نظر در اين پژوهش شامل پوستة برنج ( ،)Hشن و ماسه
( ،)Gترکيب  80درصد پوستة برنج و  20درصد شن و ماسه
( ،)H80G20ترکيب  60درصد پوستة برنج و  40درصد شن و
ماسه ( ،)H60G40ترکيب  40درصد پوستة برنج و  60درصد شن
و ماسه ( ،)H40G60ترکيب  20درصد پوستة برنج و  80درصد
شن و ماسه ( ،)H20G80و بدون پوشش (شاهد) بودند.

مواد و روشها
به منظور دستيابی به اهداف پژوهش ،مدل فيزيکی زهکش
زيرزمينی در مخازنی به قطر  50و ارتفاع  95سانتیمتر ساخته
شد .برای آمادهسازی مدل فيزيکی زهکش 10 ،سانتیمتر کف

جدول  .1مشخصات فيزيکی و هيدروليکی خاک مورد آزمايش

ضريب يکنواختی

ضريب
انحنا ()-
0/630

بافت خاک

شن
()%

سيلت
()%

رس
()%

جرم مخصوص
ظاهری ()gr cm-3

هدايت آبی
اشباع ()cm day-1

شاخص خميرايی
()%

()-

سيلتی لوم

4/716

72/530

22/751

1/550

6/690

14/500

10/000

جدول  .2خصوصيات شيميايی آب مورد استفاده در پژوهش
pH

نمونه

EC
)(dS/m

() -

Mg2+
)(meq/lit

Ca2+
)(meq/lit

Na2+
)(meq/lit

HCO3)(meq/lit

SAR
)(meq/lit

آب

1/900

7/270

4/100

1/500

6/720

0/879

4/167

شکل  .1شمايی از مدل فيزيکی بهکاررفته و نحوة قرارگيری لولة زهکش همراه پوشش دور آن
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به منظور ارزيابی عملکرد زهکش و پوششهای دور آن،
آزمايش شدت جريان طوالنیمدت ( )Koerner, 1994به مدت
پانصد ساعت انجام شد .در طول اين مدت پارامترهای دبی
خروجی از زهکش ،کل جامدات معلق ،شوری ،اسيديته ،و نسبت
جذب سديم زهآب در بازههای زمانی دوروزه اندازهگيری شدند.
در اين پژوهش مقادير دبی خروجی از زهکش به روش حجمی و
شوری با دستگاه ECمتر ،اسيديته با دستگاه pHمتر ،سديم به
روش فليم فتومتری ،و کلسيم و منيزيم به روش تيتراسيون
تعيين شد ( .)Standard Methods, 2013مشخصات فيزيکی
پوستة برنج شامل منحنی دانهبندی به روش الك خشك و
شيکر شدن به مدت  10دقيقه ) ،)Kaboosi, 2005جرم
مخصوص ظاهری ،تخلخل ،درصد جذب آب ،و ضرايب
يکنواختی و انحنا تعيين شدند .جرم مخصوص ظاهری خشك
( )ρbاز تقسيم وزن پوستة برنج آونخشك بر حجم ظرفی که
اشغال میکند محاسبه شد .همچنين جرم مخصوص حقيقی
( )ρsاز نسبت وزن جامد پوستة برنج به حجمی که در بشر باعث
جابهجا شدن آب شد به دست آمد .تخلخل ( )nنيز مطابق رابطة
 1به دست آمد .درصد جذب آب مطابق رابطة  2از تقسيم وزن
مشخصی از پوستة برنج اشباعشده به مدت چهل و هشت ساعت
بر وزن پوستة آونخشك تعيين شد.

(رابطة )1
n  1 b

s

Mw
(رابطة )2
Md
 Mw ،Sو  Mdبه ترتيب درصد جذب آب ،وزن پوستة برنج
مرطوب (گرم) ،و وزن پوستة برنج آونخشك (گرم) است.
منحنی دانهبندی خاک و وضعيت دانهبندی شن و ماسة
استفادهشده به منزلة پوشش دور زهکش در شکل  2آمده است.
S

حد پايين ايلری

همانطور که در شکل  2مشخص است ،مطابق با معيار ايلری،
شن و ماسة استفادهشده در محدودة قابل استفاده برای پوشش
دور زهکش بودند .مقادير ضريب يکنواختی و انحنا با استفاده از
دادههای منحنی دانهبندی و روابط  3و  4محاسبه شدند.
مشخصات فيزيکی و منحنی دانهبندی پوستة برنج نيز در جدول
 3و شکل  2میآيد.
2
(رابطة )3
d 30
Cc 
d 10  d 60
d 60
(رابطة )4
d 10
 ،d30 ،d10و  d60اندازة ذرات پوستة برنج يا خاک بر حسب
ميلیمترند که به ترتيب  ،30 ،10و  60درصد از لحاظ وزنی از
آن کوچكترند.
اندازهگيری کل مواد جامد معلق زهآب بر اساس استاندارد
ملی ايران به شمارة  5904انجام شد ( Iran National
 .)standards, 2002در اين پژوهش ميزان حجم ( Vبر حسب
ليتر) مشخصی از زهآب از کاغذ صافی واتمن  42ميکرومتر عبور
داده شد و پس از خروج کامل آب کاغذ صافی در آون به مدت
بيست و چهار ساعت خشك و توزين شد ( bبر حسب
ميلیگرم) .يك نمونه کاغذ صافی به منزلة شاهد بدون اضافه
کردن آب پس از خشك شدن در آون توزين شد ( aبر حسب
ميلیگرم) .مقدار کل جامدات معلق ( )TSSبر حسب ميلیگرم
بر ليتر به کمك رابطة  5محاسبه شد.
ba
(رابطة )5
TSS 
V

پوسته برنج
شن و ماسه

Cu 

خاک
حد باالی ايلری

100.00
80.00

40.00
20.00

100

10

0.1
1
قطر ذرات ()mm

0.01

0.00
0.001

شکل  .2منحنی دانهبندی خاک ،پوشش شن و ماسه ،و پوشش پوستة برنج استفادهشده در پژوهش

درصد عبوری ()%

60.00
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جدول  .3مشخصات فيزيکی پوشش پوستة برنج استفادهشده در پژوهش

جرم مخصوص ظاهری جرم مخصوص حقيقی
)(gr.cm-3

)(gr.cm-3

0/080

0/255

تخلخل
()%
68/333

يافتهها و بحث
بهمنظور ارزيابی عملکرد زهکش در تيمارهای بررسیشده ،روند
تغييرات دبی خروجی از زهکش نسبت به زمان رسم شد (شکل
 .)3همانطور که در شکل  3مشخص است ،کاربرد پوشش
زهکشی تأثير بسزايی در افزايش دبی از لولة زهکشی دارد؛
طوری که نسبت ميانگين پوششها به تيمار بدون پوشش ،3/98
 2/002 ،2/39 ،2/87 ،3/33 ،3/66به ترتيب برای تيمارهای ،H
 ،H20G80 ،H40G60 ،H60G40 ،H80G20و پوشش  Gبود .در حضور
پوشش انرژی پتانسيل آبی که به طرف زهکش حرکت میکند
در نزديکی زهکش مستهلك میشود .پوشش دور زهکش با
افزايش شعاع مؤثر زهکش باعث کاهش گراديان آب ورودی از
خاک به لولة زهکش میشود که اين مسئله عامل افزايش دبی
زهکش است ( .)Nezhadyani et al., 2013با توجه به نتايج دبی
خروجی از زهکش ،کل مدت آزمايش را میتوان در سه بازة
زمانی بررسی کرد .در بازة زمانی اول ميزان جريان خروجی در
همة تيمارها بهشدت کاهش يافت که دليل اين وضعيت میتواند
تحکيم خاک 1و جابهجايی ذرات خاک باشد .همچنين ،حرکت
آب به سمت زهکش باعث گرفتگی و انسداد اولية 2پوشش دور
زهکش شد .اين بازة زمانی برای پوششهای ،H80G20 ،H
 ،H20G80 ،H40G60 ،H60G40و  Gبه ترتيب سه ،پنج ،پنج ،هشت،
ده ،و دوازده روز بعد از شروع آزمايش بود .ميزان کاهش دبی
نسبت به دبی اوليه در اين بازه برای تيمار  12/33 Hدرصد،
ترکيب  15/82 H80G20درصد ،ترکيب  21/61 H60G40درصدG ،
 44/25درصد ،ترکيب  30/93 H20G80درصد ،و ترکيب H40G60
 25/64درصد به دست آمد .در اين بازة زمانی ،همانطور که
مشاهده میشود ،در پوششهای  Hو ترکيب  H80G20و ترکيب
 H60G40با توجه به منافذ بزرگتر نسبت به پوششهای  Gو
 H20G80و  H40G60کاهش دبی سريعتر رخ داده است .در
پوششهايی که درصد شن و ماسه غالب است نوسان دبی
خروجی از زهکش کمتر بود که علت آن میتواند پايدارتر بودن
ترکيب پوششـ خاک باشد ( .)Kabossi, 2005در اين بازة
زمانی ،مطابق شکل  SAR ،4روندی صعودی نسبت به زمان

1. Consolidation
2. Blocking

درصد جذب آب ضريب يکنواختی
() -
()%
760/328

1/776

ضريب انحنا
() -
0/906

داشت .در اين بازه ،بهرغم اينکه بيشترين کاهش دبی مربوط به
پوشش  Gبود ،بيشترين افزايش  SARبه ميزان  12/25برابر
 SARدر ابتدای بازة زمانی مشاهده شد .اين افزايش برای تيمار
 1/26 Hبرابر بود و اين نسبت در پوششهای ترکيبی پوستة
برنج و شن و ماسه بين اين دو تيمار بود؛ طوری که در
تيمارهای  ،H20G80 ،H40G60 ،H60G40 ،H80G20به ترتيب ،8/98
 6/21 ،7/34 ،7/22برابر به دست آمد.
به منظور تعيين روند  ،SARغلظت سديم ،کلسيم ،و
منيزيم جداگانه بررسی شد .در اين دوره مطابق شکل  ،5غلظت
سديم زهآب افزايش نشان داد که کمترين ميزان افزايش در
تيمار  Hبا  2/12درصد و بيشترين افزايش در تيمار  Gبا 16/05
درصد مشاهده شد .اين افزايش غلظت سديم در تيمار H80G20
 11/24درصد ،در تيمار  10/73 H60G40درصد ،در تيمار H20G80
 10/30درصد ،و در تيمار  10/73 H40G60درصد بود .در مقايسه
با تغييرات غلظت سديم در اين دوره ميزان تغييرات مجموع
کلسيم و منيزيم ناچيز بود (شکل  )6که نشان میدهد افزايش
پارامتر  SARبيشتر ناشی از افزايش غلظت سديم است .در
بررسی ميزان غلظت کلسيم و منيزيم خروجی از زهآب ،مطابق
شکلهای  7و  ،8غلظت کلسيم به مرور زمان افزايش يافت؛ در
حالی که روند تغييرات غلظت منيزيم نوسان داشت .همچنين
ميزان غلظت منيزيم خروجی از زهکش کمتر از ميزان غلظت
کلسيم مشاهده شد که اين وضعيت میتواند به دليل جذب
بيشتر منيزيم توسط مجموعة خاکـ پوشش نسبت به کلسيم
باشد .در اين بازه در تيمارهايی که درصد پوستة برنج آنها
بيشتر از شن و ماسه بود ميزان غلظت کلسيم خروجی از
زهکش کاهش يافت؛ در صورتی که در تيمارهايی که درصد شن
و ماسه در آن غالب بود روند افزايشی مشاهده شد.
مطابق شکل  ،9ميزان  TSSخروجی از زهکش در ابتدای
آزمايش زياد بود که با گذشت زمان ميزان  TSSخروجی کاهش
يافت .کمترين کاهش  TSSنسبت به  TSSدر شروع بازة مورد
بررسی در تيمار  Gبا  2/64درصد و بيشترين کاهش مربوط به
تيمار  H20G80بود .شيب کاهش در تيمارهای دارای پوستة برنج
غالب نسبت به تيمارهای دارای شن و ماسة غالب کمتر بود که
نشان میدهد پوستة برنج نسبت به شن و ماسه خاصيت فيلتری
بهتری دارد و هر چه درصد پوستة برنج در حالت اختالط بيشتر
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باشد خاصيت فيلتری بهبود میيابد .همچنين ،مطابق شکل 9
کاربرد پوشش تأثير بهسزايی در کاهش  TSSموجود در زهآب
دارد؛ به گونهای که نسبت ميانگين  TSSپوششها نسبت به
تيمار شاهد به ترتيب افزايشی در تيمار  Hبرابر  ،0/48در تيمار
B

H40G60

H60G40

H20G80

 H80G20برابر  ،0/6در تيمار  H60G40برابر  ،0/67در تيمار
 H40G60برابر  ،0/74در تيمار  H20G80برابر  ،0/88و در تيمار G
برابر  0/97بود.

H80G20

G

H

شکل  .3تغييرات دبی زهآب خروجی از زهکش نسبت به زمان در تيمارهای بررسیشده

شکل  .4تغييرات  SARزهآب خروجی از زهکش نسبت به زمان در تيمارهای بررسیشده

شکل  .5تغييرات غلظت سديم زهآب خروجی از زهکش نسبت به زمان در تيمارهای بررسیشده
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شکل  .6تغييرات مجموع غلظت کلسيم و منيزيم زهآب خروجی از زهکش نسبت به زمان در تيمارهای بررسیشده

شکل  .7تغييرات غلظت کلسيم زهآب خروجی از زهکش نسبت به زمان در تيمارهای بررسیشده

شکل  .8تغييرات منيزيم زهآب خروجی از زهکش نسبت به زمان در تيمارهای بررسیشده

شکل  .9تغييرات  TSSزهآب خروجی از زهکش نسبت به زمان در تيمارهای بررسیشده
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در شکل  10ميزان تغييرات شوری نسبت به زمان میآيد.
در اين بازة زمانی در همة تيمارها ،با توجه به کاهش دبی ،ميزان
شوری زهآب افزايش يافت .بيشترين افزايش در تيمار  Gبا 7/32
درصد و کمترين افزايش در تيمار  H60G40با  2/57درصد
مشاهده شد و با افزايش درصد شن و ماسه نسبت به پوستة
برنج افزايش بيشتری در شوری زهآب به وجود آمد .اين افزايش
در تيمار  6/55 H20G80درصد ،در تيمار  4/99 H40G60درصد ،در
تيمار  4/59 H80G20درصد ،و در تيمار  3/32 Hدرصد بود.
تغييرات اسيديتة پوششها در شکل  11میآيد که دارای
روند نوسانی در گذر زمان است .تغييرات اسيديته در اين دورة
زمانی روندی افزايشی داشت .در ابتدای آزمايش پوشش پوستة
برنج دارای  pHاسيدی و پوشش شن و ماسه دارای  pHقليايی
بودند و هر چه ترکيب شن و ماسة پوشش غالبتر شد ميزان

قلياييت زهآب خروجی نيز بيشتر شد .با گذشت زمان در اين
بازه مقدار  pHدر پوششهای دارای پوستة برنج غالب کاهش
يافت و در پوششهای دارای شن و ماسة غالب ،به جز در تيمار
 ،G60H40افزايش پيدا کرد .در انتهای بازة زمانی اول ،دبی پس از
طی روند کاهشی به دليل پايدار شدن خاک سير افزايشی يافت؛
طوری که اين افزايش در پوشش  Hاز روز سوم تا پنجم برابر
1/29درصد ،در پوشش  H60G40از روز پنجم تا هشتم برابر 0/4
درصد ،و در پوشش  H80G20از روز پنجم تا هشتم برابر 4/27
درصد بود .اين افزايش در پوشش  7/87 Gدرصد از روز دوازدهم
تا چهاردهم ،در پوشش  6/67 H20G80درصد از روز دوازدهم تا
چهاردهم ،و در پوشش  3/82 H40G60درصد از روز هشتم تا
دهم صورت گرفت.

شکل  .10تغييرات  ECزهآب خروجی از زهکش نسبت به زمان در تيمارهای بررسیشده

شکل  .11تغييرات  pHزهآب خروجی از زهکش نسبت به زمان در تيمارهای بررسیشده

در دورة زمانی دوم بيشترين درصد کاهش  SARنسبت
به دورة قبل مربوط به  Gبا  1/6و کمترين درصد کاهش مربوط
به  Hبا  0/78مشاهده شد .در حقيقت ،علت اينکه تغيير چندانی
در دبی پوستة برنج در اين دورة زمانی مشاهده نشد میتواند

کاهش ناچيز  SARدر اين دوره باشد .علت کاهش  SARدر
تيمار پوشش  Gدر اين بازه کاهش سديم خروجی از زهکش و
افزايش کلسيم و منيزيم خروجی از زهکش بود .همچنين در
تيمار  Hميزان سديم و نيز مجموع کلسيم و منيزيم افزايش

حسينزاده و همکاران :ارزيابی عملکرد پوششهای مرکب آلی و معدنی ...

يافت .ولی چون افزايش غلظت سديم کمی بيشتر از مجموع
کلسيم و منيزيم بود ،ميزان  SARکاهش ناچيزی نسبت به دورة
قبل داشت .در اين بازه ميزان  TSSنسبت به دورة قبل ،به جز
در تيمارهای  H20G80و  H40G60و  ،H80G20با شيب بيشتری
کاهش يافت .مطابق شکل  ،7در اين بازه با توجه به افزايش دبی
ميزان شوری زهآب کاهش يافت؛ به گونهای که بيشترين کاهش
در تيمار  H80G20و کمترين کاهش در تيمار  Hمشاهده شد.
همچنين تيمارهای  H20G80 ،H40G60 ،H60G40 ،Gبه ترتيب
 0/78 ،0/86 ،1/16 ،1/47کاهش شوری زهآب نسبت به دوره
قبل داشتند .مطابق شکل  8در اين بازه در تيمارهای  Hو  Gو
 H40G60کاهش و در تيمارهای  H80G20و  H60G40و H20G80
افزايش  pHمشاهده شد.
در بازة زمانی سوم همانند بازة زمانی اول در همة تيمارها
کاهش دبی وجود داشت .دليل اين اتفاق میتواند گرفتگی
2
حفرات پوشش يا انسداد ثانويه 1و انباشته شدن زيستتوده
ناشی از فعاليت ميکروارگانيسمهای درون پوشش و خاک در
تماس با آن باشد ( .)kabossi, 2005اين کاهش در تيمار H
 40/91درصد ،در  36/74 H80G20درصد ،در ترکيب
 30/21H60G40درصد ،در  32/49 Gدرصد ،در ترکيب H20G80
 29/96درصد ،و در  24/53 H40G60درصد بود.
بيشترين شيب کاهش دبی در تيمار  Hبرابر 0/45بود و با
کاهش درصد پوستة برنج تيمارها با شيب کمتری کاهش
يافتند؛ طوری که اين شيب در تيمار  ،0/41 H80G20در تيمار
 ،0/33 H60G40در تيمار  ،0/29 H40G60در تيمار  ،0/29 H20G80و
در تيمار  0/32 Gبود.
در اين بازة زمانی بيشترين کاهش دبی در تيمارهايی که
پوستة برنج در آن غالب بود مشاهده شد .بيشترين افزايش
 SARنسبت به دورة قبل در ترکيب  H80G20با  17/93درصد،
در پوستة برنج با  16/91درصد ،و در  H60G40با  16/52درصد
مشاهده شد .افزايش  SARدر پوششهايی که شن و ماسه در
آن غالب بود با شيب کمتری کاهش يافت .اين افزايش در  Gبا
 7/05درصد ،در  H20G80با  5/32درصد ،و در ترکيب  H40G60با
 8/93درصد صورت گرفت .در اين بازه بيشترين افزايش سديم
خروجی از زهکش در تيمارهای  H80G20و  Hبه ترتيب با 21/56
و  21/44درصد و کمترين افزايش سديم در تيمارهای  H20G80و
 Gبا  6/33و  7/35درصد مشاهده شد .اين افزايش در تيمارهای
 H60G40و  H40G60به ترتيب  18/09و  12/47درصد بود .در اين
1. Clogging
2. Bio-film

507

بازه روند کاهشی مقدار مجموع کلسيم و منيزيم نسبت به دورة
قبل در تيمارهای  9/62 Gدرصد 8/45 H60G40 ،درصدH80G20 ،
 5/59درصد 5/96 H40G60 ،درصد ،1/76 H20G80 ،و 0/52 G
درصد بود.

نتيجهگيری
نتايج اين پژوهش نشان داد  SARزهآب خروجی از زهکش در
تيمارهای پوشش بررسیشده نسبت به زمان روندی افزايشی
داشت .ارتباط بين دبی و  SARبه گونهای بود که هر چه
ميانگين دبی مشاهدهای کاهش میيافت  SARبيشتری در
زهآب مشاهده میشد .پوستة برنج ،به دليل اينکه قابليت جذب
سديم بيشتری نسبت به شن و ماسه داشت ،دارای SAR
کمتری در زهآب بود .قابليت جذب سديم توسط پوشش پوستة
برنج با نتايج آزمايشهای ناپيوستة جذب سديم توسط پوستة
برنج تطابق داشت ( .)Hosseinzadeh, 2014با افزايش درصد
پوستة برنج در تيمارهای پوششِ بررسیشده قابليت جذب
سديم بيشتر شد و در نتيجه  SARکمتری در زهآب ديده شد.
اين عامل باعث بيشتر شدن دبی در آن تيمار شد .شيب افزايش
 SARدر تيمار پوستة برنج و در پوششهايی که درصد پوستة
برنج بيشتری داشتند زيادتر بود .به همين دليل شيب کاهش
دبی در اين تيمارها بيشتر بود .پوشش  Hدارای بيشترين
ميانگين دبی خروجی از زهکش بود؛ به گونهای که نسبت
ميانگين دبی پوشش  Hنسبت به پوششهای ،H60G40 ،H80G20
 ،H40G60 ،H20G80 ،Gو  Bبرابر  ،1/38 ،1/66 ،1/98 ،1/2 ،1/08و
 3/98بود .پوشش  H60G40به لحاظ کنترل شوری زهآب عملکرد
مناسبتری داشت؛ به گونهای که دارای ميانگين شوری زهآب
 1556/7ميکروموس بر سانتیمتر بود .نسبت ميانگين شوری
زهآب پوشش  H60G40به پوششهای ،G80H20 ،G ،H80G20 ،H
 ،G60H40و  Bبرابر  ،1/07 ،0/91 ،0/90 ،0/97 ،0/95و  0/76بود
که نشان میدهد کاربرد پوشش تأثير بهسزايی در کاهش شوری
زهآب دارد و عملکرد پوستة برنج در کاهش شوری نسبت به شن
و ماسه مناسبتر است .پوشش  Hدر جلوگيری از ورود ذرات
جامد به داخل لولة زهکش بهترين عملکرد را داشت؛ طوری که
دارای کمترين ميانگين  TSSنسبت به ساير پوششها بود.
ميانگين  TSSزهآب خروجی از زهکش در پوشش  Hبرابر
 951/64ميلیگرم بر ليتر به دست آمد که نسبت ميانگين
پوشش  Hبه پوششهای ،H20G80 ،G ،H60G40 ،H80G20
 ،H40G60و  Bبرابر  ،0/65 ،0/72 ،0/55 ،0/81 ،0/50و  0/49بود.
بيشتر بودن  TSSدر زمان شروع زهکشی و کاهش تدريجی آن
نشاندهندة رفتار فيلتری درست پوشش دور زهکش است که

1394  پاييز،3  شمارة،46  دورة،تحقيقات آب و خاک ايران

 درH60G40 عملکرد فيلتری مناسبترين پوشش بود و پوشش
کنترل شوری زهآب نسبت به ساير پوششها عملکرد
.مناسبتری داشت
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 وH اين رويکرد در همة تيمارها مشاهده شد؛ هرچند تيمارهای
 در طول مدت آزمايش نشانTSS  اختالف زيادی در تغييراتG
 از لحاظ عملکرد هيدروليکی وH  پوشش، در نهايت.ندادند
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