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تأثير زهکشی کنترلشده بر دبی زهاب ،سطح ايستابی و بهرهوری آب در دشت مغان
9

حميدرضا جوانی جونی ،1عبدالمجيد لياقت* ، 9عليرضا حسن اقلی ،1بيژن نظری

 .1دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی ،گروه آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .2استاد ،آبیاری و زهکشی گروه آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .3دانشیار ،موسسه تحقیقاتی فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج
 .4استادیار گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
(تاریخ دریافت -1331 /3 /11 :تاریخ بازنگری -1331 /5 /21 :تاریخ تصویب)1331 /5 /21 :

چکيده
امروزه ،کارکرد اصلی زهکشی ،تنها خروج آب اضافی از نیمرخ خاك نیست ،بلکه مدیریت سطح ایستابی نیز به اهداف آن
اضافه شده است .زهکشی کنترلشده یکی از روشهایی است که میتواند چنین هدفی را تحقق بخشد .در این پژوهش،
سامانه زهکشی کنترل شده در اراضی دشت مغان با هدف کاهش حجم زهاب خروجی ،مدیریت بهتر سطح ایستابی و
افزایش بهره وری آب آبیاری در محصوالت ذرت و گندم به اجرا در آمد .این بررسی در زمینی به مساحت  44هکتار در
قالب سه تیمار شامل زهکشی آزاد ) ،(FDزهکشی کنترلشده با عمق کنترل ثابت  04سانتیمتر ) (CD70و زهکشی
کنترلشده با عمق متغیر در دوره رشد گیاه ) (CDchو در سه تکرار صورت گرفت .اطالعات جمعآوریشده شامل میزان
دبی خروجی از زهکشها ،تغییرات زمانی و مکانی سطح ایستابی و عملکرد محصوالت ذرت و گندم بود .نتایج این
پژوهش نشان داد که در تیمارهای  CDchو  ،CD70حجم زهاب خروجی از زهکشها در محصول ذرت  51/2و 43/8
درصد و در محصول گندم  41/1و  33/1درصد و بهصورت معنیداری نسبت به زهکشی آزاد ( )FDکاهش یافت .نتایج
همچنین نشان داد که سطح ایستابی در زهکشی آزاد نوسانات بیشتری نسبت به تیمارهای زهکشی کنترلشده دارد.
میزان عملکرد علوفهتر در محصول ذرت در تیمارهای  CD70و  CDchبه میزان  24/3و  13/1درصد و عملکرد دانه
گندم  41/3و  21/1درصد نسبت به تیمار  FDافزایش یافت .درنهایت ،نتایج نشان داد که بهرهوری آب آبیاری در
تیمارهای زهکشی کنترلشده و بهخصوص تیمار  CDchبیش از تیمار زهکشی آزاد بود .با اجرای سامانه زهکشی
کنترل شده ،عالوه بر کاهش زهاب خروجی ،از میزان خسارات زیست محیطی ناشی از زهاب در پاییندست مزارع نیز
کاسته میشود.
واژههای کليدی :راندمان آبیاری ،عملکرد ،تبخیر و تعرق ،شوری خاك.

مقدمه

1

زهکشی زیرزمینی ازجمله فعالیتهایی است که از دیرباز و در
راستای حفظ پایداری تولید محصول و کنترل بیالن نمکها در
خاك ،بر ضرورت اجرای آن در اراضی کشاورزی ایران تأکید
شده است .از گذشته و بر اساس نظر متخصصان بینالمللی نیز
اجرای سامانه زهکشی در اراضی تحت آبیاری ضروری محسوب
میشده ،اما اکنون با تغییر نگرش در این خصوص ،توصیههای
متعادلتری ارائه میشود .بهعنوان مثال ،بر طبق نظر والتمن،
زهکشی را نباید انجام داد ،مگر اینکه ضروری باشد ( Akram et
 .)al., 2013نگرش سنتی حاکم بر طراحی سامانههای زهکشی،
*
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هدف این عملیات را تنها افزایش عملکرد گیاه و بهبود شرایط
محیط رشد دانسته و اثرات زیست محیطی طرحهای زهکشی را
مدنظر قرار نمیداد .امروزه این نگرش ،جایگاه خود را از دست
داده است .در نگرش نوین الزم است عالوه بر اهداف کشاورزی،
اهداف زیستمحیطی و بهویژه ،مخاطرات ناشی از تخلیه زهاب-
های با کیفیت نامطلوب به محیط زیست را نیز مورد توجه جدی

قرار داد (.)Hassanoghli et al., 2015
زهکشی کنترلشده یکی از روشهای مدیریت سطح
ایستابی است که دارای مزایای زیادی ازجمله کاهش حجم
زهاب تخلیه شده ،کاهش تلفات کودهای شیمیایی از اراضی
کشاورزی و بهتبع آن ،کاهش آلودگی محیط زیست ،افزایش
تعرق گیاهی ،افزایش عملکرد نسبی محصول و ارتقاء کارایی
مصرف آب است .با مدیریت سطح ایستابی و کنترل خروجی
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زهکش میتوان تراز سطح آب را در داخل خاك در حد مطلوبی
حفظ کرد تا عالوه بر امکان استفاده گیاه از آب زیرزمینی ،حجم
زهاب خروجی نیز کاهش یابد .به عبارتی ،اساس زهکشی
کنترلشده بر این است که مادامی که عملکرد محصول با شرایط
اشباع خاك کاهش نیابد ،از شدت زهکشی کاسته شود.
در سامانه زهکشی کنترلشده ،سطح ایستابی در عمق
کمی از سطح زمین و با استفاده از سازه کنترل ،نگاه داشته می-
شود .سطح ایستابی کمعمق با کاهش گرادیان هیدرولیکی و
افزایش پتانسیل جریان رو به باالی موئینگی ،موجب کاهش
نفوذ عمقی به زیر ناحیه ریشه میشود .خطوط جریان در این
سامانه ،کمعمقتر از زهکشی آزاد بوده و عمدتاً در نزدیکی سطح
خاك متمرکز است ) .(Ayars et al., 2006مشکل اصلی
سامانههای زهکشی زیرزمینی مرسوم این است که این سامانهها
در اغلب موارد ،زمین را بیش از اندازه زهکشی کرده ،مقدار
زیادی نمک همراه با زهاب از اراضی خارج شده ،سطح ایستابی
بسیار پایین نگهداشته شده و لذا راندمان آبیاری کاهش مییابد.
در واقع ،زهکشی کنترلشده با کنترل دبی خروجی از لولههای
زهکش موجب میشود که ذخیره رطوبت در خاك محفوظ
مانده و بدین ترتیب گیاه میتواند در فصل کم آبی ،از آب
ذخیره شده در زمین استفاده کند .از عواملی که بر استفاده گیاه
از آب زیرزمینی کمعمق مؤثر است میتوان به ظرفیت نگهداری
آب خاك ،ضریب انتقال آب خاك ،نیاز تبخیر و تعرق گیاه ،نحوه
توزیع ریشه گیاه و میزان شوری تأثیرگذار بر رشد گیاه اشاره
نمود .بنابراین ،گیاهان مختلف ممکن است پاسخهای متفاوتی را
نسبت به شرایط اقلیمی ،خاك و سطح ایستابی از خود نشان
دهند ) .(Sepaskhah et al., 2003در حضور آب زیرزمینی
کمعمق میتوان حتی از آبهای شور زیرزمینی نیز برای تأمین
بخشی از نیاز آبی گیاه استفاده کرد .البته در چنین شرایطی
باید به مسئله امکان شور شدن اراضی در نتیجه تجمع نمک در
خاك دقت نمود که میتوان با اعمال مدیریت دقیقتر در شرایط
زهکشی کنترلشده ،این مشکل را برطرف کرده یا تعدیل نمود
( .)Gowing et al., 2009تحقیقات زیادی در زمینه اثرات
زهکشی کنترلشده بر حجم زهاب ،نوسانات سطح ایستابی و
تغییرات عملکرد محصول ،در نقاط مختلف جهان انجام شده
است .در مصر تحقیقی در خصوص اثرات زهکش کنترلشده بر
کمیت و کیفیت آب خروجی زهکشها در محصول نیشکر انجام
شد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان خروجی
کل زهکشهای کنترلشده ،در فصل تابستان به میزان 18
درصد و در فصل زمستان  28درصد نسبت به زهکشی آزاد

کاهش یافت (.)Wahba et al., 2005
برخی از مطالعات انجام شده ،میزان کاهش دبی خروجی
زهکشها با اجرای سامانه زهکشی کنترلشده را بین  11تا 81

درصد گزارش کردهاند (.)Helmers et al., 2012 ،Jaynes, 2012
نتایج پژوهش دیگر نیز نشان داد که زهکشی کنترلشده نسبت
به زهکشی معمول ،باعث افزایش راندمان مصرف آب به میزان
 11درصد ،عملکرد ذرت به میزان  14درصد ،کاهش تلفات
نیتروژن به میزان  31و کاهش بار نیتروژن تخلیه شده به میزان
 41درصد شد ) .(Skaggs et al., 2005محققین در کرج در یک
مطالعه دو ساله الیسیمتری بر روی گیاه یونجه ،کاهش حجم
زهاب را با کنترل سطح ایستابی و آبیاری زیرزمینی گزارش
نمودند .آنها مشاهده کردند که حجم زهاب ،بار تخلیه نیترات و
هدایت الکتریکی زهاب در تیمارهای کنترل سطح ایستابی (34
 54،و  04سانتیمتر) بهطور قابل توجهینسبت به زهکشی آزاد
کاهش مییابد

(Rozemeijer et .)Noory and Liaghat, 2009

 )2016( al.به بررسی تغییرات هیدرولیکی و شیمیایی زهاب در
زهکشی کنترلشده نسبت به زهکشی مرسوم ،در مقیاس
کوچک پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد زهکشی
کنترل شده عالوه بر این که دبی زهکش را کاهش و ذخیره آب
زیرزمینی را افزایش داد ،بلکه باعث کاهش میزان فسفر در زهاب
خروجی نیز شدEl-Ghannam .و همکاران ( )2411به بررسی اثر
زهکشی کنترلشده بر تجمع شوری در نیمرخ خاك ،دبی
زهکش و عملکرد گیاه نیشکر پرداختند .در این مطالعه که در
مصر انجام شد ،در پنج قطعه به مساحت  2/5هکتار گیاه نیشکر
کشت شده و سطح ایستابی در اعماق  4/1 ،4/4و  4/8متر
کنترل شد .نتایج این تحقیق نشان داد که زهکشی کنترلشده
روشی مؤثر در کاهش دبی زهکشها است .آنها همچنین
گزارش کردند که شوری خاك هنگامی که سطح آب زیرزمینی
نزدیکتر به سطح زمین باشد ،در الیههای باالیی تقریباً دو برابر
الیههای عمیقتر است.
در ایران ،نظیر برخی از مناطق استان خوزستان و بخش-
هایی از اراضی دشت مغان (استان اردبیل) ،به دلیل وجود الیه
غیرقابل نفوذ در عمق نسبتاً کم و منابع آب دائمی و کافی،
شرایط برای اجرای روش زهکشی کنترلشده فراهم است .از
سوی دیگر ،یکی از مشکالت اصلی در مناطقی که دارای شبکه-
های آبیاری و زهکشی میباشند ،زهاب خروجی از مزارع است.
از این منظر ،پژوهشهایی در زمینه اثرات زهکشی کنترلشده بر
میزان و دبی زهاب تخلیه شده از زهکشها و نیز نوسانات سطح
ایستابی در نقاطی از کشور انجام شده استSadeghilari et al. .

جوانی جونی و همکاران :تاثير زهکشی کنترل شده بر دبی زهاب... ،

( )2014به بررسی نوسانات سطح ایستابی ،شدت زهکشی و
تغییرات نیترات در اراضی زیر کشت نیشکر ،با سامانه زهکشی
کنترلشده پرداختند .این تحقیق در دو تیمار زهکشی
کنترلشده با اعماق  04و  34سانتیمتر زیر سطح خاك و یک
تیمار زهکشی آزاد ،در استان خوزستان انجام شد .نتایج این
تحقیق نشان داد که زهکشی کنترلشده ،اثرات معنادار
هیدرولوژیکی و زیست محیطی را در طول دوره مطالعه موجب
شده است .در این بررسی ،کل جریان خروجی در زهکشهای
کنترلشده در اعماق  04و  34سانتیمتری به ترتیب  12/48و
 48/38درصد ،در مقایسه با تیمار زهکشی آزاد کمتر بود.
 )2014( Mahjoubi et al.به بررسی اثر زهکشی کنترلشده بر
کاهش میزان ضریب زهکشی و حجم زهاب خروجی در سه
مزرعه از مزارع کشت و صنعت امام خمینی پرداختند .در این
مطالعه نیز ،دو مزرعه با زهکش کنترلشده در اعماق کنترل
سطح ایستابی  04و  34سانتیمتری از سطح خاك و یک
مزرعه با زهکشی آزاد انتخاب شد .نتایج نشان داد که با کنترل
سطح ایستابی ،عالوه بر کاهش حجم زهاب خروجی ،مصرف آب
آبیاری نیز در تیمارهای کنترلشده به ترتیب  25و  23درصد
کاهش یافت .همچنین ،با اجرای سامانه زهکشی کنترلشده،
محدودیت و کاهشی در عملکرد محصول نیشکر مشاهده نشد و
زهکشی کنترلشده عالوه بر منافع اقتصادی ،کمک شایانی را به
حفظ محیط زیست نمود.
نتایج حاصل از پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که
درمجموع ،استفاده از سامانه زهکشی کنترلشده در کشور ایران
امکانپذیر بوده و اجرای آن فوائد زیادی در بر خواهد داشت .از
آنجا که بسته به شرایط آب و هوایی ،خاك و نوع گیاه ،تأثیر
زهکشی کنترلشده بر روی میزان کاهش مصرف آب ،تغییرات
شوری خاك و عملکرد محصول متفاوت است ،لذا انجام
تحقیقات الزم قبل از اجرائی کردن این سامانه ،با توجه شرایط
هر منطقه ضروری به نظر میرسد.
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی میدانی و دقیق تأثیر
اجرای سامانه زهکشی کنترلشده بر میزان دبی زهاب ،نوسانات

مکانی و زمانی سطح ایستابی و در نهایت ،اثر این سامانه بر
عملکرد ،راندمان و بهرهوری استفاده از آب آبیاری در اراضی
دشت مغان ،در محصوالت غالب منطقه شامل ذرت و گندم
است.

مواد و روشها
مشخصات محدوده مورد مطالعه

عملیات اجرایی تحقیق در مزرعهای به وسعت  44هکتار واقع در
دشت مغان ،در شمال استان اردبیل در  34کیلومتری شهرستان
پارس آباد به طول و عرض جغرافیایی 44" N 33° 31' 14 " E
' 40° 41انجام شد .در این دشت ،طرح توسعه بهرهبرداری از
منابع آب رودخانه ارس و شبکه آبیاری و زهکشی در  34هزار
هکتار ( 02هزار هکتار خالص) اجرا شده است .بهمنظور بررسی
دقیقتر شرایط نیمرخ خاك مزارع آزمایشی ،مشخصات الیههای
خاك از سطح زمین تا عمق نصب زهکشهای جانبی مورد
بررسی قرار گرفت .مشخصات فیزیکی و شیمیایی الیههای خاك
در جداول ( )1و ( )2ارائه شده است .در این منطقه ،عمق نصب
زهکشها  1/8متر از سطح زمین ،لولههای زهکش از نوع
خرطومی پالستیکی به قطر  244میلیمتر ،فاصله و طول آنها
به ترتیب 84و  115متر است .زهکشهای جانبی بهطور مستقیم
به زهکش جمع کننده از نوع لوله سیمانی وارد شده و سپس
این زهکش به نهر جمع کننده اصلی روباز تخلیه میشود.
کانالهای زهکش روباز اصلی دارای مقطع ذوزنقهای است.
تيمارهای مورد بررسی

در این پژوهش ،بهمنظور بررسی اثرات زهکشی کنترلشده
برروی دبی زهاب خروجی ،نوسانات سطح ایستابی ،میزان
کارایی مصرف آب ،راندمان آبیاری و بهرهوری مصرف آب ،سه
تیمار در نظر گرفته شد .هر قسمت از مزرعه (تیمار) از سه
زهکش جانبی تشکیل شده و بهوسیله دو زهکش جانبی دیگر
در طرفین بهعنوان حائل ،از تیمارهای دیگر متمایز شد.

جدول  .1مشخصات فيزيکی اليههای خاک مزارع آزمايشی

عمق خاك
()cm

نوع بافت خاك

4-34
34-14
14-34
34-124
124-184

لوم رسی سیلتی
لوم رسی سیلتی
رس سیلتی
رس سیلتی
رس سیلتی

درصد ذرات خاك ()%

904

رس

سیلت

شن

جرم مخصوص ظاهری
()gr/cm3

ظرفیت زراعی
()%

پژمردگی دائم
()%

33
35
42
41
43

43
45
44
42
42

18
24
14
10
15

1/13
1/14
1/15
1/04
1/13

20/44
21/14
28/21
24/08
21/53

15/32
11/08
15/51
10/43
10/23
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جدول  .9مشخصات شيميايی اليههای خاک مزرعه مورد مطالعه

(meq/l)4/5

کاتیونها )(meq/l

عمق خاك
()cm

ECe
)(dS/m

مواد آلی
()%

pH

آنیونها )(meq/l

نسبت جذبی
سدیم

بیکربنات

سولفات

کلر

4-34

4/15

2/21

0/35

5/42

1/32

5/11

4/33

2/31

3/54

1/22

1/48

34-14

4/82

1/35

0/41

5/14

1/41

5/34

4/12

2/23

3/08

1/31

1/35

14-34

4/00

1/84

0/45

5/32

1/25

5/10

4/22

2/41

3/12

5/34

1//44

34-124

4/35

1/31

0/53

124-184

1/34

4/35

8/14

5/84
1/14

1/35
1/52

5/54
5/50

4/05
5/41

2/51

4/34
4/54

1/55
1/01

1/14
1/84

سدیم

پتاسیم

کلسیم

منیزیم

زهکشی آزاد ( )FDبهعنوان تیمار اول بود بهصورتی که زهکش-
ها در عمق کارگذاری شده ( 1/8متر) کار میکنند و تیمار دوم،
زهکشی کنترلشده با کنترل سطح ایستابی در تمام مدت فصل
کشت در عمق  04سانتیمتری از سطح خاك ( )CD170بود.
تیمار سوم نیز زهکشی کنترلشده با سطح کنترل متغیر
( )CDchدر نظر گرفته شد .در این تیمار ،سطح ایستابی در
ابتدای فصل کشت در عمق  44سانتیمتری سطح زمین قرار
داشت .با افزایش طول ریشه گیاه ،این سطح به  04سانتیمتری
از سطح خاك رسید و درنهایت با افزایش بیشتر عمق نفوذ ریشه
گیاه ،عمق کنترل سطح ایستابی در  34سانتیمتری سطح خاك
تثبیت شده و تا انتهای فصل رشد در این عمق ثابت ماند .با
توجه به متفاوت بودن سرعت رشد ریشه محصوالت مختلف
زمان تغییر سطح ایستابی در هر محصول متفاوت است .در شکل
( )1تغییرات سطح ایستابی در تیمار  CDchدر طول فصل کشت
نشان داده شده است .بهمنظور بررسی اثرات زهکشی کنترلشده
بر میزان عملکرد محصول ،دو گیاه زراعی ذرت و گندم مورد
بررسی قرار گرفت .تمامی سه تیمار مطرح شده ،در کشت هر
دو محصول به اجرا درآمد .در شکل ( )2شمای کلی یکی از
تیمارها نشان داده شده است.

2/15

سازه کنترل سطح ایستابی بهصورت مجزا در انتهای هر زهکش
جانبی استفاده شد .به همین منظور نسبت به ساخت تجهیزات
کنترل سطح ایستابی با قابلیت تغییر ارتفاع در طول فصل کشت
اقدام شد .این سازه به شکل مکعب مستطیل و با طول و عرض
 44سانتیمتر و ارتفاع  114سانتیمتر ،با استفاده از ورقه فلزی و
با قابلیت کنترل سطح آب در ترازهای مختلف ساخته شد .در
شکل ( )3تصویر شماتیک سازه ساخته شده در این پژوهش
نشان داده شده است.

شکل  .9شمای کلی هريک از تيمارهای مورد استفاده در تحقيق

شکل  .1تغييرات سطح ايستابی در تيمار  CDchدر طول فصل کشت

مديريت سطح ايستابی

با توجه به متغیر بودن سطح ایستابی در هر تیمار و اینکه زهاب
دو تیمار در داخل یک جمع کننده تخلیه میشد ،امکان کنترل
سطح ایستابی از طریق کنترل جمع کننده میسر نبود .به همین
دلیل و با توجه به شیب بسیار کم زمین و زهکشهای جانبی ،از
شکل  .1سازه مورد استفاده برای کنترل سطح ايستابی
1. Controlled Drainage

جوانی جونی و همکاران :تاثير زهکشی کنترل شده بر دبی زهاب... ،

نصب چاهکهای مشاهداتی

از رابطه ( )1قابل محاسبه است (:(Gerardo et al., 2012

بهمنظور بررسی نوسانات سطح ایستابی و پایش آن در طول
مدت انجام پژوهش ،نسبت به احداث چاهکهای مشاهداتی
اقدام شد .به همین منظور ،با توجه به دستورالعمل ()1984
 FAO 28چاهکهای مشاهداتی در هر تیمار احداث و تجهیز
شد ،به این ترتیب که تعداد  15حلقه چاهک مشاهداتی (سه
ردیف واقع در یکچهارم ابتدایی ،انتهایی و نصف طول لوله
زهکش جانبی ،یعنی به فواصل  84 ،44و  124متری از زهکش
جمع کننده سیمانی) در طول مزرعه و هم بهصورت عرضی بین
دو زهکش میانی ،به ترتیب بر روی زهکش و در فواصل ،4/5
 5 ،1/5و  44متری بین زهکشهای زیرزمینی در هر مزرعه
نصب شد که آرایش آنها در شکل ( )2قابل مشاهده است.

(رابطه )1

جمعآوری دادهها

جمعآوری دادههای موردنظر در این تحقیق از ابتدای فصل
کشت در آبان ماه  1334آغاز شد و تا پایان فصل کشت ذرت در
مهرماه  1335به اتمام رسید .سطح ایستابی بهصورت روزانه
قرائت و میزان دبی خروجی از زهکشها نیز بهطور روزانه ،با
استفاده از زمانسنج و ظرف مدرج اندازهگیری و با توجه به
میزان مساحت تحت پوشش هر زهکش جانبی ،بهصورت عمق
آب زهکشی محاسبه شد .بهمنظور تعیین میزان محصول در
هریک از تیمارها ،بهصورت تصادفی در پنج محل از هر تیمار
نمونهبرداری انجام شد .برای اندازهگیری وزن علوفه تر و خشک
ذرت در هر یک از نقاط انتخابی به ابعاد  ،2×2کلیه بوتهها
بهصورت دستی برداشت شده و پس از اندازهگیری وزنتر ،بوتهها
داخل گرمخانه (آون) به مدت  48ساعت قرار گرفت و سپس
وزن خشک علوفه اندازهگیری شد .برای اندازهگیری عملکرد دانه
گندم کل سنبلههای برداشت شده از سطح چهار مترمربع در هر
کرت با دست خرمنکوبی ،سپس دانـههـای بـهدسـت آمده
توزین و عملکرد در مترمربع محاسبه و در نهایت بر مبنای
هکتار محاسبه شد.
شاخصهای بهرهوری
1

بهرهوری تبخير و تعرق ) :(WPET

این شاخص بیانگر محصول تولیدی به ازای واحد حجم آب یا
عملکرد به ازای واحد حجم آب بوده و یکی از شاخصهای مهم
در زمینه تعیین میزان بهرهوری آب در بخش کشاورزی است.
این شاخص در واقع نسبت مقدار محصول تولید شده به میزان
تبخیر و تعرق واقعی را ارائه میکند .میزان بهرهوری با استفاده
1. Water Productivity- Evapotranspiration

911

که در آن Y :مقدار محصول خشک و یا جزئی از محصول
که به مصرف میرسد (کیلوگرم در هکتار) Vw ،میزان آب
مصرف شده یا آب تبخیر و تعرق شده واقعی گیاه (مترمکعب در
هکتار) و  WPETبهرهوری تبخیر و تعرق (برحسب کیلوگرم بر
مترمکعب) است.
بهرهوری آب آبياری ):(WPI9

از شاخصهای مطرح دیگر در زمینه تعیین میزان بهرهوری آب
در بخش کشاورزی ،کارایی مصرف آب است .این شاخص درواقع
نسبت مقدار محصول تولید شده درازای مقدار آب مصرفی گیاه
است (:(Gerardo et al., 2012
(رابطه )2
که در آن Y :مقدار محصول خشک ( کیلوگرم در
هکتار W ،آب مصرف شده در مزرعه (مترمکعب در هکتار) و
 WPIبهرهوری آب آبیاری (برحسب کیلوگرم بر مترمکعب)
است.
راندمان آبياری):(IE1

حجم آب مورد استفاده گیاه بر مقدار آب آبیاری بهکار برده شده
در مزرعه را راندمان آبیاری اطالق میشود که در رابطه ()3
نشان داده شده است ):(Burt, 1997
(رابطه )3
که در آن Wg :حجم آب موردنیاز گیاه یا میزان آب تبخیر
و تعرق شده واقعی گیاه (مترمکعب) Wf ،حجم آب بهکار رفته
در مزرعه برای آبیاری (مترمکعب) و  IEراندمان آبیاری
(برحسب درصد) است.
عمليات کشاورزی

کشت گندم در آبان ماه  1334پس از انجام عملیات شخم
مناسب ،با استفاده از دستگاه خطیکار صورت گرفت و از 244
کیلوگرم در هر هکتار بذر رقم مغان در کشت این محصول
استفاده شد .پس از برداشت گندم در خردادماه سال  ،1335در
تیرماه نسبت به کشت ذرت اقدام شد .برای کشت ذرت علوفهای
از  34کیلوگرم بذر رقم هیبرید دهقان در هر هکتار استفاده و
بهوسیله ردیفکار خطی ،عملیات کشت انجام شد .در کشت هر
دو محصول ،آبیاری بهصورت سطحی انجام شد .عملیات آبیاری
در چهار نوبت مجموعاً به میزان  035میلیمتر برای گندم و نه
2. Water Productivity-Irrigation
3. Irrigation Efficiency
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نوبت مجموعاً  1404میلیمتر برای ذرت انجام شد .برای کشت
گندم 225 ،کیلوگرم کود اوره و  144کیلوگرم پتاسیم سولفات
در هکتار و همچنین برای ذرت  354کیلوگرم کود اوره و 254
کیلوگرم پتاسیم سولفات در هکتار استفاده شد .عملیات کاشت،
داشت و برداشت ازجمله زمان آبیاری ،میزان آبیاری و میزان
کود مصرفی مطابق با عرف کشاورزان منطقه و در مواردی با
تغییرات جزئی و با هماهنگی کشاورزان ،در راستای اهداف
تحقیق انجام شد.
تجزيه و تحليل دادهها

بهمنظور تجزیه و تحلیل آماری دادهها و بررسی سطوح معنی-
داری آنها ،از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .در بخش میزان
عملکرد محصوالت گندم و ذرت در هر تیمار و به دلیل آرایش
تصادفی دادهها ،آنالیز دادهها در قالب طرح بلوكهای کامالً
تصادفی انجام و از آزمون حداقل تفاوتهای معنیدار در سطح
پنج درصد بهره گرفته شد .در مورد سطح ایستابی و دبی زهاب
و با توجه به عدم آرایش تصادفی دادهها از روش تی استیودنت
استفاده و میانگین پارامترهای اندازهگیری شده به روش دو به
دو مورد مقایسه قرار گرفت.

نتايج و بحث
دبی زهاب خروجی

با اجرای زهکشی کنترلشده ،میانگین زهاب خروجی روزانه از
زهکشهای جانبی در تیمارهای کنترلشده ،در هر دو محصول
ذرت و گندم کاهش چشمگیری نسبت به زهکشی آزاد داشت.
در جداول ( )3و ( )4میزان زهاب خروجی روزانه و آنالیز آماری
مربوط به آن در تیمارهای مختلف نشان داده شده است .همان-
طور که در جدول ( )3مشاهده میشود ،میانگین زهاب خروجی
روزانه در محصول ذرت در تیمارهای  CD70 ،FDو  CDchبه
ترتیب به میزان  2/48 ،5/43و  2/81میلیمتر بر روز اندازه-
گیری شد که این مقادیر در تیمارهای  CD70و  CDchنسبت
به زهکشی آزاد به ترتیب 51/2و  43/8درصد کاهش داشت .این
کاهش در سطح یک درصد در هر دو تیمار معنیدار ارزیابی شد.
در این محصول بین تیمارهای  CD70و  CDchاختالف معنی-
داری در سطح پنج درصد مشاهده شد .در محصول گندم ،مقدار
زهاب خروجی روزانه در تیمارهای  CD70و  CDchدر مقایسه
با زهکشی آزاد ) (FDبه ترتیب به میزان  41/1درصد (از 2/48
به  )1/11و  33/1درصد (از  2/48به  )1/33کاهش داشت که
این کاهش نیز در سطح یک درصد در هر دو تیمار معنیدار
ارزیابی شد .این در حالی است که مانند محصول ذرت ،تفاوت

معنیداری بین تیمارهای  CD70و  CDchدر سطح پنج درصد
بود.
با توجه به جداول فوق ،زهاب خروجی در تیمار زهکشی
آزاد ،همواره و در تمام مدت فصل کشت وجود داشته و هیچگاه
به صفر نرسیده است ،درحالیکه در تیمارهای زهکشی
کنترل شده و در هر دو محصول ،مدتی پس از آبیاری ،جریان
زهاب قطع میشد .بهطور کلی ،میانگین زهاب خروجی روزانه در
هر دو تیمار زهکشی کنترلشده نزدیک به یکدیگر بوده است.
در شکل ( )4میزان زهاب خروجی بهصورت ماهانه در طول
فصل کشت گندم و ذرت ،در تیمارهای مختلف نشان داده شده
است .میزان زهاب خروجی در ماههای آبان تا خرداد مربوط به
گندم و از ماههای تیر تا مهر متعلق به ذرت است .همانطور که
این شکل نشان میدهد در فصل کشت گندم ،بیشترین میزان
زهاب خروجی در تمامی ماهها مربوط به تیمار  FDبوده و
بیشترین میزان زهاب خروجی ماهیانه کشت گندم نیز در
اردیبهشتماه و برای کلیه تیمارها رخ داده است.
در این ماه با توجه به بارندگی کمتر و افزایش نیاز آبی
گیاه ،تعداد و مقدار آبیاری بیشتری انجام شده است .از سوی
دیگر ،در طول مدت فصل کشت از آبان تا دیماه ،سطح آب
زیرزمینی در تیمار  CDchدر عمق  44سانتیمتر قرار داشته
است .به همین دلیل میزان زهاب خروجی نسبت به سایر
تیمارها کمتر بوده است .با افزایش عمق کنترل آب زیرزمینی در
انتهای دیماه به  04سانتیمتر ،میزان زهاب خروجی نیز
افزایش یافت .در انتهای اسفندماه نیز با افزایش مجدد عمق
سطح کنترل در این تیمار ( 34سانتیمتر) ،میزان زهاب خروجی
افزایش بیشتری داشته است .در مرداد و شهریورماه (در فصل
کشت ذرت) ،میزان زهاب خروجی افزایش چشمگیری یافت .در
تمامی مدت فصل کشت ذرت ،زهاب خروجی ماهانه در تیمار
 FDبیشترین مقدار را نسبت به سایر تیمارها داشته است .زهاب
خروجی تیمار  CDchدر تیرماه کمتر از سایر تیمارها بوده و پس
از افزایش عمق سطح آب زیرزمینی در مردادماه ( 04سانتیمتر)
و شهریورماه ( 34سانتیمتر) ،زهاب خروجی در این تیمار
افزایش یافت ،بهگونهای که بیش از تیمار  CD70بود .بهطور
کلی در همه ماههای سال و در هر دو کشت ،با کاهش عمق
سطح کنترل (از سطح خاك) در تیمارهای زهکشی کنترلشده،
میزان زهاب خروجی کاهش چشمگیری داشت .بنابراین،
زهکشی کنترلشده از خروج آب اضافه از ناحیه ریشه گیاه
جلوگیری کرده ،زیرا با افزایش تراز آب زیرزمینی ،گنجایش
خاك در حفظ رطوبت افزایش مییاید .با اصالح برنامهریزی
آبیاری نیز میتوان عالوه بر کاهش میزان تنش به گیاه ،امکان
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Weestrom and Messing (2007), El-Ghannam et al.
) (2016گزارش شده است.

افزایش راندمان و همچنین کاهش دبی زهاب خروجی را فراهم
نمود .کاهش زهاب خروجی با اجرای زهکشی کنترلشده در
تحقیقات Hornbuckle et al., (2005), Nangia (2005),

جدول  .1نتايج تجزيه و تحليل مقادير زهاب خروجی روزانه در تيمارهای مختلف در محصول ذرت

میانگین

حداقل

FD

5/43

4/50

13/24

CD70

2/48

4/44

3/34

2/41

CDch

2/81

4/44

3/14

2/15

تیمار

حداکثر

انحراف معیار

تفاوت
معنیدار

3/03

**CD70** CDch
FD** CDch

*
*

FD** CD70

()mm/day

** تفاوت معنیدار در سطح یک درصد

* تفاوت معنیدار در سطح پنج درصد

 nsتفاوت غیر معنیدار

جدول  .9نتايج تجزيه و تحليل مقادير زهاب خروجی روزانه در تيمارهای مختلف در محصول گندم

تیمار

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

()mm/day

تفاوت معنیداری

FD

2/48

4/14

8/14

2/22

**CD70** CDch

CD70

1/15

4/44

5/34

1/34

*FD** CDch

CDch

1/33

4/44

1/34

1/52

** تفاوت معنیدار در سطح یک درصد

* تفاوت معنیدار در سطح پنج درصد

*

CD70

**

FD

 nsتفاوت غیر معنیدار

شکل .9زهاب خروجی ماهانه از مزرعه مورد مطالعه در فصل کشت گندم و ذرت در تيمارهای مختلف

در شکلهای ( )5و ( )1هیدروگراف زهکشی در طول
مدت تحقیق ،برای دو محصول ذرت و گندم نشان داده شده
است .همانطور که در شکلها مشاهده میشود ،همواره میزان
دبی خروجی از زهکشها در تیمار  FDبیش از سایر تیمارها
بوده است .بیشترین میزان زهاب خروجی در تیمار  FDبرای
ذرت برابر با  13/2و در گندم  8/1میلیمتر در روز بوده است.
این در حالی است که بیشترین میزان دبی زهاب در تیمارهای
CD70و  CDchبرای ذرت به ترتیب  3/3و  3/1میلیمتر در روز
و برای گندم  5/3و  1/3میلیمتر در روز بوده است .با انجام
آبیاری ،دبی زهاب خروجی افزایش یافته و با فاصله گرفتن از
زمان آبیاری ،دبی زهکشی خروجی کاهش یافته است .شیب

کاهش دبی خروجی در زهکشی آزاد بیش از تیمارهای زهکشی
کنترلشده است .باال بودن دبی زهاب خروجی در تیمار زهکشی
آزاد به دلیل باال بودن میزان آب مصرفی و عمیقتر بودن لوله-
های زهکش است .همین امر باعث میشود آب سریعتر از
محدوده عمق توسعه ریشه گیاه خارج شده و عالوه بر خروج
مقادیر بیشتر زهاب ،تا حدودی به گیاه تنش وارد شود .نکته
دیگر در مورد هیدروگراف زهکشی در هر دو محصول این است
که دبی خروجی در تیمار  CDchدر ابتدا بسیار پایینتر از تیمار
 CD70بود ،اما با تغییر سطح کنترل ،دبی این تیمار افزایش یافته و
به تیمار  CD70نزدیک شد .با افزایش عمق کنترل سطح ایستابی،
میزان دبی تیمار  CDchافزایش بیشتری پیدا کرده است.

919

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،94شماره  ،1فروردين و ارديبهشت 1147

عمق سطح ایستابی در کشت محصول ذرت و در تیمار
تفاوت معنیداری در سطح یک درصد با تیمارهای دیگر داشت،
درحالی که تیمارهای  CD70و  CDchبا یکدیگر اختالف معنی-
داری در سطح پنج درصد داشته است .در محصول گندم نیز
میانگین سطح ایستابی در تیمار  FDاختالف معنیداری در
سطح یک درصد با سایر تیمارها داشته است ،درصورتیکه
اختالف معنیداری بین تیمارهای  CD70و  CDchمشاهده نشد.
شکل ( )0نوسانات سطح ایستابی در طول مدت فصل
کشت ذرت را در تیمارهای مختلف نشان میدهد .با توجه به
این شکل ،پس از هر آبیاری سطح آب زیرزمینی در همه
تیمارها افزایش یافته و با گذشت زمان ،سطح آب کاهش می-
یابد ،بهگونهای که این تغییرات در تیمار  FDبه دلیل باالتر بودن
عمق نصب زهکشها بیشتر از سایر تیمارها است .در شکل ()8
نوسانات سطح ایستابی در طول فصل کشت گندم در تیمارهای
مختلف نشان داده شده است .در این شکل با وقوع بارش در
ابتدای فصل کشت و تا فروردینماه و سپس ،انجام آبیاری در
فروردین و اردیبهشتماه ،میزان سطح ایستابی افزایش و با
گذشت زمان کاهش یافته است .در این محصول نیز سطح
ایستابی در تیمار  FDنوسانات بیشتری را نسبت به سایر تیمارها
از خود نشان داد .علیرغم اینکه انتظار میرفت سطح ایستابی
در تیمارهای زهکشی کنترلشده (برای مثال در تیمار )CD70
همواره در عمق کنترل قرار داشته باشد ،ولی نتایج نشان داد
که این تصور صحیح نبوده و سطح ایستابی دقیقاً برابر سطح
کنترل نیست .از دالیل این امر میتوان به تبخیر ،تعرق و اثرات
نشت جانبی اشاره نمود ( Sadeghilari et al., 2014; Mejia et
FD

شکل  .5هيدروگراف زهکشی در طول مدت کشت ذرت

شکل  .6هيدروگراف زهکشی در طول مدت کشت گندم

تغييرات سطح ايستابی
تغييرات زمانی سطح ايستابی

در جداول ( )5و ( )1میانگین سطح ایستابی در تیمارهای
مختلف ،برای دو محصول ذرت و گندم در طول مدت کشت
نشان داده شده است .مدیریت سطح ایستابی در تیمارهای
زهکشی کنترلشده موجب شد که تراز آب زیرزمینی در این
تیمارها ،باالتر از سطح آب در تیمار زهکشی آزاد قرار گیرد.
میانگین عمق سطح ایستابی در تیمارهای  CD70 ،FDو CDch
برای ذرت به ترتیب  58/5 ،81/2و  53/1سانتیمتر و برای
گندم به ترتیب  10/4 ،143/5و  15/1سانتیمتر بود .میانگین

.)al.,2000

جدول  .5نتايج تجزيه و تحليل آماری مقادير سطح ايستابی در تيمارهای مختلف در محصول ذرت

تیمار
FD
CD70
CDch

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

()cm
81/2
58/5
53/1

18/4
18/1
14/0

** تفاوت معنیدار در سطح یک درصد

152/1
84/0
34/3

35/5
14/1
18/1

تفاوت معنیداری
**CD70** CDch
*

CDch

**

FD

*FD** CD70

 nsتفاوت غیر معنیدار

* تفاوت معنیدار در سطح پنج درصد

جدول  .6نتايج تجزيه و تحليل مقادير سطح ايستابی در تيمارهای مختلف در محصول گندم

تیمار
FD
CD70
CDch

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

()cm
143/5
10/4
15/1

21/4
10/5
11/8

** تفاوت معنیدار در سطح یک درصد

102/8
33/2
145/3

44/0
10/2
23/8

* تفاوت معنیدار در سطح پنج درصد

تفاوت معنیداری
**CD70** CDch
ns

CDch

**

FD

FD** CD70ns

 nsتفاوت غیر معنیدار
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بهطور کلی دامنه نوسانات سطح آب زیرزمینی در
تیمارهای زهکشی کنترلشده ،بسیار کمتر از زهکشی آزاد بوده
و همین امر میتواند از اعمال تنش آبی به گیاه در فاصله بین
آبیاریها جلوگیری کند.
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بهصورت سهمی بود ،درصورتیکه در تیمارهای زهکشی
کنترلشده این الگو بیشتر به حالت افقی گرایش داشت .از

دالیل آن میتوان به اختالف زیاد سطح ایستابی تا عمق نصب
زهکش و همچنین طوالنیتر بودن مسیر جریان در زهکشی آزاد
اشاره کرد که باعث افزایش گرادیان هیدرولیکی در اطراف
زهکش شده و در صورت شور بودن الیههای عمقی خاك،
احتمال شست و شوی مقادیر بیشتر نمک از الیههای عمیقتر را
در پی دارد .از سوی دیگر ،این امر باعث افزایش عمق آب آبیاری
کاربردی شده که بهتبع آن ،حجم زهاب خروجی نیز افزایش
مییابد (.)Ayars et al.,2006

شکل  .7نوسانات عمق سطح ايستابی در طول فصل کشت ذرت در تيمارهای
مختلف

شکل  .4منحنی سطح ايستابی بين دو زهکش در تيمار  FDدر فاصله دو
آبياری دوم تا سوم در محصول ذرت
شکل  .2نوسانات عمق سطح ايستابی در طول فصل کشت گندم در
تيمارهای مختلف

تراز سطح ايستابی بين دو زهکش

بهمنظور بررسی روند تغییرات منحنی سطح ایستابی در فاصله
بین دو آبیاری ،نسبت به ترسیم منحنی تراز سطح ایستابی برای
تیمارهای مختلف اقدام شد .در شکلهای ( )3تا ( ،)11منحنی
سطح ایستابی بین دو زهکش در فاصله بین دو آبیاری در زمان
قطع آبیاری دوم تا آبیاری سوم (به دلیل زمان الزم پس از
آبیاری اول برای افزایش سطح ایستابی به سطح کنترل
موردنظر) ،در محصول ذرت (بهعنوان نمونه ،به دلیل روند مشابه
با تیمارهای محصول گندم) نشان داده شده است .در فاصله بین
دو آبیاری و در تیمار  ،FDمیزان افت سطح ایستابی در روزهای
ابتدایی پس از آبیاری با سرعت بیشتری اتفاق افتاد ،اما با
گذشت زمان در این تیمار ،سرعت افت سطح آب زیرزمینی
کاهش یافت .در تیمارهای  CD70و CDchمیزان سرعت افت
سطح ایستابی نسبت به تیمار  FDکمتر بود و تقریباً در نزدیکی
تراز کنترل ایستابی ثابت میشد .از سوی دیگر ،همانطور که در
شکلهای ( )14( ،)3و ( )11مشاهده میشود ،الگوی جریان در
نزدیکی زهکشها پس از آبیاری و خصوصاً در تیمار FD

شکل  .10منحنی سطح ايستابی بين دو زهکش در تيمار  CD70در فاصله دو
آبياری دوم تا سوم در محصول ذرت

شکل  .11منحنی سطح ايستابی بين دو زهکش در تيمار  CDchدر فاصله دو
آبياری دوم تا سوم در محصول ذرت

تغييرات سطح ايستابی در امتداد زهکش

بهمنظور بررسی وضعیت نوسانات سطح ایستابی در طول
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زهکشها ،تغییرات عمق سطح ایستابی در سه گروه از چاهک-
های مشاهداتی حفر شده در طول زهکشها مشتمل بر
یکچهارم ابتدا ) ،(Iniوسط ( )Midو یکچهارم انتهای )(End
طول زهکش فرعی ،در مدت فصل کشت هر دو محصول ذرت و
گندم اندازهگیری شد .در جداول ( )0و ( )8به ترتیب ،تجزیه و
تحلیل مقادیر عمق سطح ایستابی در هر سه گروه از چاهکهای
مشاهداتی در محصوالت ذرت و گندم نشان داده شده است .با
توجه به جدول ( ،)0میانگین سطح ایستابی در تیمار  FDدر
کشت محصول ذرت و عمق آب زیرزمینی در چاهکهای انتهایی
(نزدیک به زهکش جمع کننده) بیش از چاهکهای وسط و
ابتدای مزرعه بوده است ،بهگونهای که بین هر سه گروه از
چاهکها اختالف معنیداری در سطح یک درصد وجود داشت.
درصورتیکه در تیمار  ،CD70اختالف معنیداری بین عمق
سطح ایستابی در ابتدا ،وسط و انتهای مسیر زهکش مشاهده
نشد .در تیمار  CDchنیز تنها بین چاهکهای مشاهدهای واقع

در ابتدا و انتهای زمین و در سطح پنج درصد ،اختالف مشاهده
میشود .در محصول گندم نیز در تیمار  FDتفاوت معنیداری
در سطح یک درصد ،بین چاهکهای ابتدایی و انتهایی و در
سطح پنج درصد ،بین چاهکهای وسط و انتهایی مشاهده می-
شود .در تیمار  CD70اختالف بین چاهکهای ابتدا و انتهای
زهکش تنها در سطح پنج درصد و در تیمار  CDchهیچگونه
اختالف معنیداری در عمق آب زیرزمینی در ابتدا ،وسط و
انتهای طول زهکش مشاهده نشد .بهعبارت دیگر ،در زهکشی
آزاد نوسانات عمق آب زیرزمینی در طول مزرعه بسیار زیاد بوده
و همین امر باعث میشود گیاهان در ابتدا و انتهای مزرعه،
دسترسی یکنواختی به آب زیرزمینی نداشته باشند ،درصورتی
که در زهکشی کنترلشده ،یکنواختی عمق آب زیرزمینی در
نقاط مختلف زمین باالتر بوده و امکان استفاده از آب برای
گیاهان به نسبت تقریباً یکسانی وجود دارد.

جدول  .7تجزيه و تحليل مقادير عمق سطح ايستابی ذرت در موقعيتهای مختلف مزرعه ()(End،Mid،Ini
به ترتيب يکچهارم ابتدا ،وسط و يکچهارم انتهای طول زهکش فرعی

تیمار

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

تفاوت معنیداری

()cm

FD-Ini
FD-Mid
FD-End

04/4
81/1
31/0

10/3
18/5
21/1

141/1
152/5
113/2

30/3
44/1
42/3

**FD-Mid** FD-End
**FD-Ini** FD-End
**FD-Ini** FD-Mid

CD70-Ini
CD70-Mid
CD70-End

54/1
58/1
14/4

15/4
11/0
24/3

01/8
84/1
84/0

23/0
33/5
31/1

Ns
Ns
Ns

CDch-Ini
CDch-Mid
CDch-End

43/4
53/3
55/5

15/3
14/2
11/8

34/3
34/3
35/1

13/3
18/4
10/5

*CDch-End
Ns
*CDch-Ini

** تفاوت معنیدار در سطح يک درصد

* تفاوت معنیدار در سطح پنج درصد

 nsتفاوت غيرمعنیدار

جدول  .2تجزيه و تحليل مقادير عمق سطح ايستابی گندم در موقعيتهای مختلف مزرعه )(End،Mid،Ini
به ترتيب يکچهارم ابتدا ،وسط و يکچهارم انتهای طول زهکش فرعی)

میانگین

تیمار

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

()cm

FD-Ini
FD-Mid
FD-End
CD70-Ini
CD70-Mid
CD70-End
CDch-Ini
CDch-Mid
CDch-End

31/8
143/4
111/0
12/1
10/4
13/3
14/1
15/2
10/3

22/3
21/1
35/4
10/2
10/3
13/5
14/4
10/0
21/8

** تفاوت معنیدار در سطح يک درصد

133/1
151/2
111/5
08/8
82/8
83/5
32/1
31/4
30/1

50/2
58/1
55/1
32/0
31/1
34/3
28/2
31/0
30/0

تفاوت معنیداری
** FD- Mid ** FD- End
* FD- Ini ** FD- End
* FD- Ini ** FD- Mid
* CD70- End
ns
* CD70- Ini
ns
ns
ns

* تفاوت معنیدار در سطح پنج درصد
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شاخصهای عملکرد ،بهرهوری و راندمان آبياری

جداول ( )3و ( )14نتایج تجزیه و تحلیل میانگین شاخصهای
عملکرد ،بهرهوری آب آبیاری ،بهرهوری تبخیر و تعرق و راندمان
آبیاری را در دو محصول ذرت و گندم ،نشان میدهد .در
محصول ذرت ،عملکرد علوفه تر در تیمار  CDchبا  11/4تن بر
هکتار و تیمار  CD70با  58/5تن بر هکتار نسبت به تیمار ،FD
با افزایش  24/3و  13/1درصد ،اختالف معنیداری در سطح پنج
درصد داشته است .تیمار  CDchنیز نسبت به تیمار CD70
افزایش  4/8درصدی از خود نشان داد که این تفاوت به لحاظ
آماری معنیدار نیست )2000( Mejia et al. .و Ng et al.,
( )2002نیز افزایش عملکرد ذرت در اثر اجرای زهکشی
کنترلشده را گزارش کردند .افزایش عملکرد محصول را میتوان
به باالتر بودن میزان تبخیر و تعرق در تیمارهای زهکشی
کنترلشده نسبت به زهکشی آزاد مرتبط دانست .با افزایش
عملکرد علوفه تر در تیمارهای  CD70و  ،CDchبهرهوری آب
آبیاری به ترتیب با  44و  23/1درصد افزایش نسبت به تیمار
 FDو در تیمار  CDchنیز با 11/1درصد افزایش نسبت به تیمار
 ،CD70در سطح پنج درصد معنیدار ارزیابی شد .میزان آب
مصرفی در تیمارها نزدیک به یکدیگر بوده است .بنابراین با
افزایش عملکرد محصول در ازای واحد آب مصرفی تقریباً
یکسان ،افزایش بهرهوری در تیمارهای زهکشی کنترلشده دور
از انتظار نیست .بهرهوری تبخیر و تعرق در تیمارهای  CDchو
 CD70نسبت به تیمار  FDاندکی افزایش یافت ،بهگونهای که
این افزایش ازنظر آماری معنیدار نیست .عدم تفاوت معنیدار در
میزان بهرهوری تبخیر و تعرق (با توجه به افزایش میزان
عملکرد) را میتوان به باالتر بودن میزان تبخیر و تعرق واقعی در
تیمارهای زهکشی کنترلشده نسبت داد ،زیرا در این تیمارها
میزان تبخیر و تعرق واقعی بیشتر از تیمار  FDبوده و با توجه به
باالتر بودن عملکرد در این تیمارها ،صورت و مخرج کسر در

رابطه بهرهوری به نسبت نزدیکی افزایش یافته و باعث نزدیک
شدن بهرهوری تبخیر و تعرق در هر سه تیمار شده است.
راندمان آبیاری در تیمارهای  CDchو  CD70به ترتیب  20/0و
 33/1درصد نسبت به تیمار  FDافزایش یافت .که این افزایش
در سطح پنج درصد معنیدار بود .با اجرای زهکشی کنترلشده،
از میزان زهاب خروجی کاسته شده و تبخیر و تعرق واقعی گیاه
افزایش یافت و درنتیجه راندمان آبیاری نسبت به تیمار زهکشی
آزاد بیشتر شده است .افزایش راندمان در تیمار  CDchنسبت
به تیمار  CD70نیز به دلیل باالتر بودن میزان افزایش تبخیر و
تعرق واقعی گیاه در تیمار  CDchاست.
میزان عملکرد محصول گندم در تیمارهای CDch
و CD70مطابق با جدول ( ،)14به ترتیب  41/3درصد (از 5/41
به  0/15تن بر هکتار) و  21/1درصد (از  5/41به  1/41تن بر
هکتار) نسبت به تیمار  FDافزایش یافت که این اختالف به
لحاظ آماری در سطح پنج درصد معنیدار بود .عملکرد گندم
در تیمار  CDchنیز نسبت به تیمار  CD70به میزان 11/5
درصد (از  1/41به  0/15تن بر هکتار) افزایش داشت که در این
دو تیمار نیز در سطح پنج درصد ،اختالف معنیدار مشاهده شد.
بهرهوری آب آبیاری و بهرهوری تبخیر و تعرق در تیمارهای
 CD70 ،CDchو  FDبه ترتیب  4/18 ،4/54و  4/01کیلوگرم بر
مترمکعب و  1/28 ،1/43و  1/35کیلوگرم بر مترمکعب به دست
آمد .اختالف معنیداری در بهرهوری آب آبیاری در همه تیمارها
و در بهرهوری تبخیر و تعرق تنها بین تیمارهای زهکشی
کنترلشده و زهکشی آزاد و در سطح پنج درصد مشاهده شد.
) Bonati and Borin., (2010نیز افزایش بهرهوری آب آبیاری در
اثر اجرای زهکشی کنترلشده را در مدت شش سال گزارش
کردند .راندمان آبیاری نیز در تیمارهای زهکشی کنترلشده
نسبت به زهکشی آزاد افزایش معنیداری یافت که در بخش
ذرت قبل بررسی شد.
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نتيجهگيری
در سامانههای زهکشی آزاد در اغلب موارد ،زمین بیش از اندازه
زهکشی می شود و حجم زیادی آب از اراضی خارج شده و باعث
میشود سطح ایستابی بسیار پایین نگهداشته شود .به همین
دلیل راندمان آبیاری کاهش پیدا میکند .با کنترل دبی خروجی
در زهکشی کنترلشده ،ذخیره رطوبت در خاك محفوظ میماند
و بدین ترتیب گیاه میتواند در فصل کمآبی از آب ذخیره شده
در زمین استفاده کند .با اجرای زهکشی کنترلشده در دو حالت
سطح کنترل متغیر ( )CDchو سطح کنترل ثابت با عمق 04
سانتیمتر ( ،)CD70حجم زهاب خروجی از زهکشها بهصورت
معنیداری در محصول ذرت (به میزان  51/2و  43/8درصد) و
در محصول گندم (به میزان  41/1و  33/1درصد) نسبت به
زهکشی آزاد ( )FDکاهش یافت .در صورت اجرای سیستم
زهکشی کنترلشده در مقیاس بزرگ ،حجم زهاب خروجی
بهصورت چشمگیری کاهش خواهد یافت .میزان نوسانات سطح
ایستابی در زهکشی آزاد بیش از زهکشی کنترلشده بود.
تغییرات مکانی سطح ایستابی در طول زهکش نیز در زهکشی
آزاد بهصورت معنیداری بیشتر از زهکشی کنترلشده مشاهده
شد .بهعبارت دیگر ،زهکشی کنترلشده با یکنواختی بیشتر در
تراز آب زیرزمینی ،امکان دسترسی بهتر گیاه به آب زیرزمینی را
فراهم میکند .میزان عملکرد علوفه تر حاصل از کشت ذرت در

تیمارهای  CD70و  CDchبه میزان  24/3و 13/1درصد و
عملکرد دانه گندم به مقدار  41/3و  21/1درصد نسبت به تیمار
 FDافزایش یافت .بهرهوری آب آبیاری در تیمارهای زهکشی
کنترلشده و بهخصوص در تیمار  CDchبیش از تیمار زهکشی
آزاد بود .از مشکالت این سامانه میتوان به شور شدن خاك
اشاره نمود که برای رفع آن ،باز کردن زهکشها در بین فصل
کشت و انجام عملیات آبشویی توصیه میشود .با اجرای سامانه
زهکشی کنترلشده با مدیریت تراز آب زیرزمینی در فصل کشت
میتوان با کاهش حجم زهاب ،مشکالت زیستمحیطی ناشی از
دفع زهاب را تا حد زیادی کاهش داد .از سوی دیگر ،با افزایش
یکنواختی در وضعیت سطح ایستابی و تراز آب زیرزمینی ،میزان
تنش وارده به گیاه کمتر شده ،عملکرد محصوالت افزایش یافته
و بهتبع آن ،بهرهوری مصرف آب نیز افزایش مییابد.
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