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  چکیده 
مرخ ي از منطقه توسعه ريشه گياه توسط زهكش پايين برده شده و نمك نواحي تحت آبياري از نيستابيدر زهكشي سنتي، سطح ا

شه يب از منطقه رآ هاي كنترل سطح ايستابي، خروج زهدر روش. شودب به مكان ديگري منتقل ميآ همراه زه  و بهييآب آبشو
در اين . است ها  کنترل سطح ايستابي در زير عمق توسعه ريشهيهاي مديريت  شده يکي از روش زهکشي کنترل. يابدكاهش مي

تأثير سيستم زهكشي کنترل شده و كيفيت آب آبياري در ) متريسيال( فيزيكي يهافاده از مدلسازي و با استتحقيق از طريق شبيه
بدين منظور دو تيمار سطح آب زهكش شامل زهكشي .  محصول سورگوم مورد بررسي قرار گرفتي آزاد بر رويسه با زهکشيمقا

نظر گرفته شدند که در سه  زيمنس بر متر در دسي۸/۴ و ۴/۳، ۷۵/۰ آب آبياري شامل يشده و سه تيمار شور آزاد و زهكشي كنترل
شده با توجه به امكان تأمين  نتايج تحقيق نشان داد در تيمارهاي زهكشي کنترل.  قرار گرفتندي اليسيمتر مورد بررس۱۸تكرار و در 

زايش عملكرد در حدود حد پتانسيل بوده است كه منجر به اف وسيله گياه در ينگي، جذب آب بهي مويرويرطوبت خاك از طريق ن
شده تقريباً يك سوم آب مصرفي خود   کنترلين تيمارهاي زهكشيهمچن.  آزاد شده استي زهكشيمارهاي برابر در مقايسه با ت۵/۳

دهد كه شرايط رطوبتي باالتر در تيمارهاي اثر توأمان سطح ايستابي و شوري آب آبياري نشان مي. را از سطح ايستابي تأمين كردند
نهايت شوري آب آبياري تأثير حقيقي  درشده، اثر تجمع امالح را در مقايسه با شرايط زهكشي آزاد تقليل داده و  کنترلزهكشي 

 . نگذاشته استيخود را از نظر کاهش عملکرد محصول برجا
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  مقدمه 
 درصد از كل اراضي جهان زير كشت آبي قرار ۱۷حدود 

وليد كل دنيا  درصد از ت۳۴دارد، اما توليد اين قسمت حدود 
آبياري و زهكشي در برآورده ساختن  .شودرا شامل مي

نيازهاي غذايي جهان به شكل پايدار نقش حساسي را ايفا 
 در ييسزا ه آبي، زهكشي از اهميت بيهادر كشت. كنندمي

مهار و تنظيم شوري و ماندابي شدن خاك و بهبود محيط 
ب در زهكشي سنتي سطح آ. زيست گياه برخوردار است

شود و منطقه توسعه ريشه گياه توسط زهكش پايين برده مي
ب به مكان ديگري انتقال آ همراه زه نمك نواحي آبياري به

هاي ب خروجي با كيفيت پايين به آبآ تخليه زه. ابدييم
هاي آبي را تخريب و بومموجود در طبيعت، برخي از زيست

کاهد ي پذيرنده مي و خاکيهاي مفيد منابع آباز كاربري
بار در  شده اولين  موضوع زهکشي کنترل). ۲۰۰۶، ايج(

تحقيقات انجام ). ۱۳۸۶ ،اکرم(مناطق مرطوب مطرح شد 
شده در مناطق خشک و  شده در زمينه زهكشي کنترل

شده آبياري از   در زهکشي کنترل. خشک اندك است نيمه
شود اما  هاي معمول آبياري انجام مي سطح خاک با روش

ها بسته شده و يا در ارتفاعي باالتر از سطح  خروجي زهکش
گيرد تا آب موجود در خاک حفظ  هاي زهکش قرار مي لوله

. ها بماند شود و آب آبياري مدت بيشتري در منطقه ريشه
ترتيب سطح ايستابي در خاک باال آمده و به منطقه  اين به

تر از آب  در نتيجه گياه راحت. شود ها نزديک مي ريشه
خاک استفاده کرده و ميزان تعرق و در نتيجه موجود در 

  ).۱۳۸۶ ،اکرم(محصول افزايش خواهد يافت 
ترين قسمت  تعيين عمق سطح ايستابي مهمترين و مشکل

در طراحي يک سيستم کنترل سطح ايستابي محسوب 
عمق مناسب براي سطح ايستابي با تعادل بين عمق . شود مي

دست  هرو به باال بينگي و جريان ها، ناحيه موي مؤثر ريشه
  . آيد مي

اه گندم ي نشان دادند که گيقاتيدر تحق) ۱۹۸۰(ن ير و گريم
ک متر توانسته است ي ينيرزمي با عمق آب زيدر خاک لوم

. ن کندي تأمينيرزمي خود را از آب زياز آبي درصد ن۳۶ تا ۲۸
شده    کنترليزهكشي زيستي و زهکش) ۲۰۰۶(وانز يا و ايج

سک ي کاهش ري برايتيري راهکار مدنيعنوان بهتر را به
رات يتأث.  دانستندي سطحيها به آبييانتقال مواد غذا

شده در مناطق خشک و   کنترليمثبت تطابق زهکش

 در ياريره آب آبيها و ذخ بآ ق کاهش زهيخشک از طر مهين
ل و همکاران يو خ) ۲۰۰۱(ن مطالعه توسط آبت يچند

  ).۱۳۸۷ ،اکرم(نشان داده شده است ) ۲۰۰۴(
ستم ي سي بر روي جامعيبررس) ۲۰۰۶(ا و همکاران يج

 ي عملين انجام دادند و به بررسي چ١نان نيي منطقه يزهکش
 يمنظور کاهش اثرات منف شده به  کنترليامکان زهکش

ها نشان داد که  ج آنينتا. ن منظقه پرداختنديها در ا بآ زه
شده منجر   کنترلي و برنج، زهکشي اکثر محصوالت آبيبرا

.  درصد خواهد شد۹۴زان يم  بهينيرزميه زيبه کاهش تخل
 از ياري آبي کمبود آب برايدر پ) ۲۰۰۳(خان و همکاران 

ه يگر در ناحيها از طرف دبآ اد زهيک طرف و حجم زي
 در پاکستان که منجر به کاهش ٤ و چرسادا٣، نوشرا٢مردان

حد   درينيرزميعملکرد عمده محصوالت و افت سطح آب ز
 ي در خروجينيرزميک کلکتور زي شده بود، از يزسا مشکل

 باال آوردن سطح سفره آب استفاده کردند و يزهکش برا
، عملکرد ياري، عمق آب آبينيرزمير سطح آب زيتأث

 يابيره آب را ارزيزان ذخي مصرف آب و مييآمحصول، کار
تر در مناطق با سطح  ني سنگياريت راهکار آبينها کردند و در

تر در مناطق با سطح   سبکياريتر و آب قي عميستابيا
 ۱/۱ يها فاصله عمودآن. تر را ارائه دادند عمق  کميستابيا

 ي طراحيعنوان مبنا  از سطح خاک را بهيستابيمتر سطح ا
نه سطح ين رطوبت با استفاده از کنترل بهيتأم. قرار دادند

ش ي درصد و افزا۱۲۹ تا ۲۳ره آب از ي منجر به ذخيستابيا
مکعب شد که در  لوگرم بر متري ک۹۳/۰مصرف آب تا  ييکارآ

 تن در هکتار ۵/۶ش محصول گندم تا يت منجر به افزاينها
  .شد

از ي بر نيستابير عمق سطح ايتأث) ۲۰۰۵(کاهلون و اشرف 
  يستابي محصول را مورد مطالعه قرار دادند و عمق سطح ايآب
 همه يرا بيستابينه سطح ايعنوان عمق به  متر را به۲  تا ۵/۱ 

 يقند زمان را چغندريقند ارائه دادند، ز جز چغندر همحصوالت ب
تر باشد عملکرد  نييا پاي يکه سفره آب در عمق دو متر

افتند که ين دريآنها همچن.  نشان داده استيشتريب
اه ي گياز آبين ني در تأمينيرزمين سهم سفره آب زيشتريب

                                                 
1- Yin Nan 
2- Mardan 
3- Nowshera 
4- Charsadda 
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ر کامل رشد طو اه بهي که گي فصل رشد يعني زمانيدر انتها
  .استافته يو توسعه 

تحقيق حاضر بر آن است اثرات مثبت و منفي اجزاء روش 
يي آصورت ميزان محصول و عملکرد و کار فوق را بر گياه به

  .رد بررسي و تجزيه تحليل قرار دهدمصرف آب مو
  

  ها مواد و روش
قطر  لن بهيات يمتر از جنس پليسي ال۱۸ق از ي انجام تحقيبرا

 يمتر استفاده شد، برا ي سانت۹۰تر و ارتفاعم ي سانت۵۵
 ١يسيوي از جنس پييها  از باال لولهيستابيکنترل سطح ا

. نظر گرفته شد متر در ي سانت۱۰۰متر و طول  ي سانت۳قطر  به
 ۲فاصله  متر و به يلي م۲قطر  بهييها ها سوراخ  لولهيرو

 از ورود ذرات خاک يريمنظور جلوگ به. دشه يمتر تعبيسانت
لتر مناسب در اطراف لوله يا في يدرون لوله استفاده از صاف به

 در ياف کنفي و الي از گوندليلن يهم  است بهي ضروريامر
شده تا   کنترلي زهکشيها ماريدر ت. دور لوله استفاده شد

متر ماسه دانه درشت يسيمتر از سطح ال ي سانت۴۰ارتفاع 
 شناخته زير ينام نخود  بهييکه در اصطالح بنا(شکسته 

رس، % ۱۰( يلوم يلتيو سپس خاک با بافت س) شود يم
خته شد که ي ر)زيشن ر% ۵/۰ماسه و % ۵/۱۴لت، يس% ۷۵

 از يري جلوگيبرا. دشده و متراکم يدر هر مرحله خاک کوب
ه از ين دو اليها، ب ن و اختالط آنييورود ذرات خاک به پا

. شوديمشه ني مانع نفوذ رياف گوني استفاده شد که اليگون
متر ماسه و  ي سانت۱۰ آزاد تا ارتفاعي زهکشيمارهايدر ت

 عدد ۱۸از اين نمونه .  پر شديلوم يلتيسپس با خاک س
 يها بلوکيرو ته شد که باالتر از سطح خاک و برساخ

  . قرار گرفتنديمانيس
 گروه يقات آب، خاک و هوايستگاه تحقيقات در ايمحل تحق

 دانشگاه تهران در يشاورز دانشکده کي و آبادانياريآب
 ۲۵۰ آن منطقه يکه متوسط بارندگبود شهرستان کرج 

 از آمار ير بارندگيش مقاديطول دوره آزما ، درمتر است يليم
در .  کرج گرفته شديس کشاورزيستگاه پردي ايهواشناس

ور يمتر در شهر يلي م۱/۰زان يم  تنها بهيطول دوره، بارندگ
 يره رطوبتيش ذخي در افزايزيچر نايماه اتفاق افتاد که تأث

 و ۸/۴۰ش ي دما در طول دوره آزماحداكثر. خاک داشت

                                                 
1- Poly Vinyl Chloride 

گراد بوده  ي درجه سانت۴۳/۳۱ و متوسط آن ۲۳ آن حداقل
  .استم کرج ين دما در طول سال در اقلياست که گرمتر

 يبند سورگوم در طبقه. اه کاشته شده سورگوم بوديگ
 مقاوم محسوب اهان نسبتاًي، جزء گي شورجهتاهان از يگ
 آستانه کاهش ي مقاومت آن مقدار بذر، شوريمبنا. شود يم

 ۱۶ب خط کاهش عملکرد در آن ي و ش۸/۶محصول در آن 
 ينسبت مقاوم برابه اه يک گيانتخاب ). ۱۳۸۱زاده يعل (است
ن نوع ي شور در کشت ايها بآ ش، امکان استفاده از زهيآزما

وم گاه سوريشت گک. دهد ي قرار ميمحصوالت را مورد بررس
 بوته در ۱۸۶۰۰۰ها با تراکم  رماه انجام شد، بوتهي ت۱۵در 

متر و بذرها در  ي سانت۱۰ن بذرها يفاصله ب. هکتار کشت شد
شه يراست ر.  سطح خاک کشت شدنديمتر يسانت ۲

 نازک يها شهيمتر و ر ي سانت۱۰-۱۵سورگوم معموالً تا عمق 
  .رسد يمتر م ي سانت۳۰-۳۵آن تا 

 شامل دو تيمار سطح آب زهكش شامل زهكشي مارهايت
 آب آبياري ي و سه تيمار شور٣شده كنترل  و زهكشي٢آزاد

زيمنس بر  دسي۸/۴ و ۴/۳، ۷۵/۰شامل آبياري با شوري 
 اليسيمتر و در قالب طرح ۱۸ تكرار و در ۳متر بودند که در 

در  . قرار گرفتندي مورد بررس٤ي کامل تصادفيهابلوک
 در ياريها آبشهيل عمق کم ريدل ت به فصل کشيابتدا

 انجام يصورت سطح ک مقدار بهيک اندازه و به يمارها به يت
ها، پس از شهيش عمق رياه و افزايشد و از زمان استقرار گ

 يستابيسطح ا. شدمارها آغاز ي اعمال تيستابيم سطح ايتنظ
متر ي سانت۴۰شده در عمق    کنترلي زهکشيمارهايدر ت

ها، صعود و نزول سطح  ياريپس از شروع آبت شد و يتثب
 يبرا.  قرائت شدياري در هر دور قبل و بعد از آبيستابيا

 ي زهکشيمارهاي در تيستابيثابت نگه داشتن سطح ا
متر باالتر از کف  ي سانت۵شده، در محل زهکش  کنترل

ک لوله شفاف يرون به ير قرار گرفت که از بيک شيمتر يسيال
زومتر يمتر نصب شده بود و نقش پيسيال که در کنار يعمود

ق آن امکان قرائت سطح يشد که از طر يرا داشت وصل م
طول انجام  ر درين شيا. سر بودي در هر لحظه ميستابيا

 ثابت نگه داشتن لوله يبرا. حالت باز بود شات بهيآزما
محل اتصال . گاه در کنار آن استفاده شدهيک تکيزومتر از يپ

                                                 
1- Free drainage 
2- Controlled drainage 
3- Randomized complete block 
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طور کامل   بهق نصب واشريمتر از طريسير با بدنه اليش

  . شديبند آب

  )الف(

  )ب(
) ب(شده   زهکشی کنترل) الف( شکل شماتیک مدل -1شکل 

  زهکشی آزاد
  

  ج و بحثینتا
  NETWATهاي نرم افزار مقدار آب آبياري مورد نياز بر اساس داده

 و در فواصـل زمـاني دو روز در ميـان در           شـد در اقليم کرج بـرآورد      
 نوبـت آبيـاري بـراي       ۱۵در مجموع تعـداد     . گياه قرار گرفت  اختيار  

.  آمـده اسـت    ۲ و   ۱ها در جداول     تيمارها صورت گرفت که شرح آن     
در مجموع در    .مقادير آبياري از سطح براي همه تيمارها يکسان بود        

سي نـصب شـده در    نوبت از طريق لوله پي وي    ۴طول فصل كشت    
شده آب اضافه    ي کنترل داخل هر اليسيمتر به اليسيمترهاي زهكش     

از آنجايي كه اين مقدار آب از طريق صعود مويينگي در نيمرخ            . شد
عنـوان آب مـصرفي    رسـيد، بـه  خاك ذخيره و به مصرف گيـاه مـي        

). ۳جـدول (شده به حـساب آمـده اسـت          تيمارهاي زهكشي كنترل  
شـده مجمـوع     بنابراين آب مصرفي براي تيمارهاي زهکشي کنتـرل       

ــاري وارد شــده ــق صــعود  آب آبي ــصرفي از طري  از ســطح و آب م
ريق آب آبيـاري و     شده گياه از ط    سهم آب تأمين  . باشدمويينگي مي 

 آمـده  ۴بـه تفكيـك در جـدول     صورت درصد و صعود مويينگي به
  .است

  
  
  
  
  
  

  
  آزادی زهکشيمارهای در تي خالصاریآبآب  ری مقاد- 1جدول 

نوبت آبياري)  mm) 

 ميانگين مجموع ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ تکرار
FD ٧٥/٠-١  ٤/٢٧ ٤١١ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥  
FD  ٧٥/٠-٢  ٤/٢٧ ٤١١ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥  
FD ۳-۷۵/۰  ٤/٢٧ ٤١١ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥  
FD ۱-۴/۳  ٤/٢٩ ٤٤١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧  
FD ۲-۴/۳  ٤/٢٩ ٤٤١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧  
FD ۳-۴/۳  ٤/٢٩ ٤٤١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧  
FD ۱-۸/۴  ٤/٣١ ٤٧١ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩  
FD ۲-۸/۴  ٤/٣١ ٤٧١ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩  
FD ۳-۸/۴  ٤/٣١ ٤٧١ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩  
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 شده ی کنترل زهکشيمارهاخالص در تی ياری آب آبری مقاد- 2جدول 

نوبت آبياري ) mm  )  

 ميانگين مجموع ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ تکرار
CD ٧٥/٠-١  ٤/٢٧ ٤١١ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥  
CD  ٧٥/٠-٢  ٤/٢٧ ٤١١ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥  
CD ۳-۷۵/۰  ٤/٢٧ ٤١١ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥  
CD ۱-۴/۳  ٤/٢٩ ٤٤١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧  
CD ۲-۴/۳  ٤/٢٩ ٤٤١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧  
CD ۳-۴/۳  ٤/٢٩ ٤٤١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٣١ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧  
CD ۱-۸/۴  ٤/٣١ ٤٧١ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩  
CD ۲-۸/۴  ٤/٣١ ٤٧١ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩  
CD ۳-۸/۴  ٤/٣١ ٤٧١ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩ ٢٩  

  
 )mm(شده   مقادیر آب مصرفی از طریق صعود مویینگی در تیمارهاي زهکشی کنترل- 3جدول 

 ميانگين مجموع ٤ ٣ ٢ ١ تکرار

CD ٧٥/٠-١  ٥١/٧  ٦١/٣٠  ٤١/٥٠  ٢٦/٦٥  ۷۹/۱۵۳  ٤٥/٣٨  

CD ٧٥/٠-٢  ٩٦/٦١  ٨٦/٣٨  ٨٦/٣٨  ٩١/٣٣  ٥٩/١٧٣  ٤٠/٤٣  

CD ٧٥/٠-٣  ٦٦/٥٨  ٦١/٣٠  ٨٦/٣٨  ٩٦/٢٨  ٠٩/١٥٧  ٢٧/٣٩  

CD ۱-۴/۳  ٨١/٤٣  ٨١/٤٣  ٢١/٣٧  ٢٦/٣٢  ٠٩/١٥٧  ٢٧/٣٩  

CD ۲-۴/۳  ٠٦/٥٢  ٥٦/٦٨  ٣٦/٥٥  ٣١/٦٠  ٢٩/٢٣٦  ٠٩/٥٧  

CD ۳-۴/۳  ٤١/٨٣  ٩٦/٦١  ٩٦/٦١  ٠١/٥٧  ٣٤/٢٦٤  ٠٩/٦٦  

CD ۱-۸/۴  ١٦/٤٢  ٩٦/٦١  ٣٦/٥٥  ٢٦/٦٥  ٧٤/٢٢٤  ١٩/٥٦  

CD ۲-۸/۴  ٢٦/٣٢  ٠٦/٥٢  ٧٦/٤٨  ٨١/٤٣  ٨٩/١٧٦  ٢٢/٤٤  

CD ۳-۸/۴  ٤١/٥٠  ٩١/٣٣  ٦١/٣٠  ٦١/٣٠  ٥٤/١٤٥  ٣٩/٣٦  
 

 درصد آب مصرفی از طریق آّب آبیاري و صعود - 4جدول 
 شده ویینگی در تیمارهاي زهکشی کنترلم

 ميزان آب مصرفي
از طريق جذب مستقيم  از طريق صعود موئينگي تيمار

 از سطح خاک
CD ۷۵/۰  %٢١/٢٨  %٧٩/٧١  

CD ۴/۳  %٢١/٣٣  %٧٩/٦٦  

CD ۸/۴  %٩١/٢٧  %٠٩/٧٢  

 
ن يشده، با توجه به امکان تأم  کنترلي زهکشيامارهيدر ت

 و جذب آب ينگييق صعود مويکمبود رطوبت خاک از طر
ا بالقوه، مصرف آب را يل ياه درحد پتانسيله گيوس به
بر . ل درنظر گرفتير و تعرق پتانسيتوان معادل تبخ يم

 از سطح خاک ياري آزاد، آبيط زهکشيخالف آن در شرا
 ياه براي و گاستت خاک يفش و ظريتنها درحد گنجا

 با کمبود ي بعدياريجذب آب به مرور زمان و قبل از آب
زان جذب را يجه ميدر نت. شد يرطوبت در خاک مواجه م

ل دانست در حالي يتوان درحد پتانس يط نمين شرايدر ا
 ييها تين محدوديشده چن  کنترليط زهکشيكه در شرا
 سطح ير باالنکه رطوبت خاک ديمجرد ا  و به وجود ندارد

افت در اثر اختالف ي ياه کاهش مي در اثر جذب گيستابيا
ق صعود يشده کمبود رطوبت از طر جاد يل ايپتانس

ن يشد، بنابرا ي جبران ميستابي آب از سطح اينگييمو
حد اه همواره توانسته است دري استنباط کرد که گتوان يم

 دهد كه تيمارهاي نشان مي۴جدول  .بالقوه آب جذب کند



  . . ..سورگوم، شده و شوري آب آبیاري بر عملکرد   تأثیر زهکشی کنترل                                                                                                      64
  

سوم آب مصرفي خود  کيشده تقريباً حدود   کنترليزهكش
  .اندعمق تأمين كرده  كميستابيرا از سطح ا

 
  عملکرد محصول

علوفه توليدي سورگوم برداشت شد و وزن کل علوفه تر هر 
د، سپس با تعيين ضريب خشكي شگيري اليسيمتر اندازه

ا نسبت وزن تر به وزن خشک، مقدار ماده خشك ي
 MSTATC يبا استفاده از برنامه آمار. محاسبه شد

-F يمار مورد آزمون آماريمتوسط محصول مربوط به هر ت

testيستابينتايج نشان داد کنترل سطح ا.  قرار گرفت 
برعملكرد محصول سورگوم ) ۱%سطح  (يدار يطور معن  به
ش محصول شده است ير مثبت گذاشته و باعث افزايتأث
  ).۵جدول (

مارها را نشان   ي ت يسه آمار يک و مقا   وزن ماده خش   ۲شكل  
طـور   شـده بـه      کنتـرل  ي زهکـش  يمارهـا يدهد کـه در ت    يم

دهنـده    ن امـر نـشان    يشتر است، ا  ي ب )۱%سطح   (يدار يمعن
 عمق   كم يستابيل وجود سطح ا   يدل ت است که به   ين واقع يا

ل بـوده   يحـد پتانـس    از، رشد در  يحد ن و امکان جذب آب در    
 آب  يش شـور  يافـزا شـود کـه     ين مشاهده م  يهمچن. است

مارها بر عملکرد محصول تأثير منفـي داشـته         ي در ت  ياريآب
ز عملکرد محصول نـشان داد کـه نقـش صـعود             يآنال. است

شه در  يـ ن رطوبـت در منطقـه توسـعه ر        ي در تـأم   ينگييمو
زان محصول در   يم. ز بوده است  ي آزاد ناچ  ي زهکش يمارهايت
 يرهـا ماي برابـر ت   ۵/۳باً  يشده تقر   کنترل ي زهکش يمارهايت

 . آزاد استيزهکش
  محصول  جدول تجزیه واریانس عملکرد-5جدول 

     )MS(ميانگين مربعات 

 ميزان ماده خشک ميزان ماده تر
درجه 
 آزادي

 منابع تغييرات

٢٩٣/١٤٤٤١٢  ٥٦١/٢١٥٦٧  تكرار ۲ 
١٠٦/٤٦٥٧٢٥٠ ** ٨٤٢/٩٨٣٨٨١  سطح ايستابي ١ **
٥٢١/١٠١٦٧٦ n.s ٤٧٤/١٤٨٦١ n.s شوري ٢ 

٧٦٤/١٨٩٧٦  ٢٠٩/٤٤٦٩ سطح ايستابي  ٢ 
 شوري× 

٤١٦/٦٠٥١١  ٧١٤/٧٦١٩  خط ١٠ 
 كل ١٧    

%١٣/٢٠  %۷۱/۱۹    
ضريب 
 تغييرات

 دار نيستمعني: ns      %١دار در سطح احتمال معني**:  
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در تیمارهاي  مقایسه مقدار ماده خشک محصول - 2شکل

            شدهزهکشی آزاد و زهکشی کنترل
   آبیی مصرفکارآ

با محاسـبه كـل آب مـصرفي در طـول دوره رشـد گيـاه و                 
يي مـصرف آب در تيمارهـا       آميزان محصول توليد شده كار    

شـود    يشاهده مـ   مـ  ۳طورکه در شـکل      همان. دست آمد  هب
 ي زهکـش  يمارهـا ي مصرف آب در ت    ييآطور مشخص کار     به

 ۵/۲حـدود     آزاد و در   يط زهکـش  يشده بهتـر از شـرا      کنترل
 مـصرف آب بـا      يي از طرف ديگـر کـارآ      .بر آن بوده است   برا

. دهـد   ي را نـشان مـ     ي روند کاهش  ياري آب آب  يکاهش شور 
شـده،     کنتـرل  يط زهکـش  ي به آب در شرا    يسهولت دسترس 

ط ياه عمالً در شرا   يشتر بوده و گ   ي، ب ينگييل صعود مو  يدل به
  .نه جذب آب را داشته استيبالقوه، زم
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ی آزاد و هاي زهکش یی مصرف آب در تیمارآ کار- 3شکل 

  شدهزهکشی کنترل
 

دهد که تجمع امالح در  ين حال مشاهدات نشان ميع در
شتر از يشده ب  کنترليط زهکشي خاک در شرايها هيال

 بر يتواند اثر منف ي مو اين آزاد بوده است يط زهکشيشرا
ده نشان ين دو پدي اثر توأمان ايول. عملکرد داشته باشد

 ي زهکشيمارهايدر ت باالتر يط رطوبتيدهد که شرا يم
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 يط زهکشيسه با شرايشده اثر تجمع امالح را در مقا کنترل
  .ل داده استيآزاد تقل

ج مربوط به نسبت وزن بـرگ بـه سـاقه در تيمارهـاي              ينتا
دهـد    يج نشان م  ين نتا ي آمده است که ا    ۴مختلف در شکل    

مـار زهكـشي آزاد و زهكـشي        يزان برگ در هـر دو ت      يکه م 
 يمارهاي وزن ساقه در ت    يابه است ول  شده تقريباً مش   کنترل
 يطور قابل توجه شتر بهيل رشد بيدل شده به کنترليزهکش

  .شتر استيب
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زهکشی آزاد و  هاي  نسبت وزن برگ و ساقه در تیمار- 4شکل 

  شدهزهکشی کنترل
 در بـرگ    يي است که قسمت اعظم آب و مـواد غـذا          يهيبد

 تفاوت وزن   ود که از  ن درصد آب موج   يشود بنابرا   يره م يذخ
ش يدهـد کـه بـا افـزا     يدست آمده نـشان مـ      تر و خشک به   

، درصد آب   )اهيکر گ يپ(نسبت برگ به مجموع برگ و ساقه        
ن يــ ا۵ش مــي يابــد کــه در شــکل يهــا  افــزامحتــوي آن

  . نشان داده شده استيهمبستگ
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 هاي تیماردر ساقهبه برگ آب و نسبت درصد مقایسه  -5شکل 

  شدهکشی کنترلزهکشی آزاد و زه
  

خصوص ارزيابي كمي و كيفي عملكرد، از آنجا که در
 در يزان مواد معدنياساس مت عملکرد علوفه بريفيک

شده   کنترلي زهکشيمارهايشود، در ت ي ميابيها ارز برگ
 آزاد، همچنان ي زهکشيمارهايرغم تفاوت کم با تيعل
 يفيجه به لحاظ کي و درنتاستشتر يد برگ بيزان توليم

  .شود ينه برتر محسوب ميگزهم 
  

  شده  مرخ خاك در زهکشی کنترلیشوري ن تغییرات
متـر  ي در ده سانت   يشده، شور   کنترل ي زهکش يمارهايدر ت 

اگرچـه بـا    . )۶شـکل   (ش داشـته اسـت      يسطح خـاک افـزا    
افـت  يزان محـصول کـاهش      يـ ، م ياري آب آب  يش شور يافزا
 بـر عملکـرد   ) ۱%سطح   (يدار  ي معن ير منف ي تأث ي شور يول

توان گفـت   ين مطلب ميح ايدر توض. محصول نداشته است 
 يمارهاي آزاد با ت   ي زهکش يمارهايکه اختالف عملکرد در ت    

 يشتر از آن که بـه شـور       يشده مشابه آن، ب      کنترل يزهکش
ن از  يهمچنـ . شود  ي مربوط م  يستابيمرتبط باشد به سطح ا    

ان آب از سـطح     يـ شـده جر     کنتـرل  يجا کـه در زهکـش      آن
 را  ي شـور  يرف باال همواره وجود دارد، تا حد      ط  به يستابيا

ل کرده است و در دراز مدت،       يها تعد   شهيه جذب ر  يدر ناح 
 کنتـرل و    ي کـه بـرا    يآب (ينيرزمي آب ز  يکنندگلياثر تعد 

شـده بـه     کنتـرل يثابت نگه داشـتن سـطح آب در زهکـش    
ل خاک  يبا توجه به شور شدن پروف     ) شديق م يستم تزر يس

 ي زهکش يها از اشکاالت روش   يکين  يابد، که ا  ييکاهش م 
ن است کـه    ين مشکل، ا  يشده است که راهکار حل ا      کنترل

 خـروج امـالح از      ي فـصل رشـد بـرا      يطـ  در چند نوبـت در    
  .ردي صورت پذييل خاک عمل آبشويپروف
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 تغییرات شوري در نیمرخ خاك در تیمارهاي زهکشی - 6شکل

  شده کنترل
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  گیري یجهنت
 يمارهاي برابر در ت۵/۳زان يم ش مقدار محصول بهيافزا -

ر ي آزاد، تأثي زهکشيمارهايشده نسبت به ت  کنترليزهکش
 .دهد ي را نشان ميستابي کنترل سطح ايها روش

برخالف شرايط زهكشي آزاد كه رطوبت خاك فقط از  -
 و گياه قبل از آبياري بعدي با شدطريق آب آبياري تأمين 

مارهاي شد در تيكمبود رطوبت در خاك مواجه مي
مكان تأمين رطوبت خاك شده با توجه به ا زهكشي کنترل

وسيله گياه درحد پتانسيل ينگي، جذب آب بهاز طريق موي
 مصرف آب ييآصورت گرفته كه منجر به افزايش کار

 شده  کنترلي زهکشيمارهاي برابر در ت۵/۲ نزديك به
 .است

شده  شان داد كه تيمارهاي زهكشي کنترلنتايج ن -
ک سوم آب مصرفي خود را از سطح ي تقريباً توانستند

توان آن را آب زهكشي محسوب ايستابي كه در اصل مي
 . كرد تأمين کنند

اثر توأمان سطح ايستابي و شوري آب آبياري نشان  -
دهد كه شرايط رطوبتي باالتر در تيمارهاي زهكشي مي
شده اثر تجمع امالح را در مقايسه با شرايط زهكشي  رلکنت

 .تعديل کرده استآزاد 
شده  ها در تيمارهاي زهكشي کنترلحجم و وزن ريشه -

علت رطوبت بيشتر در منطقه  تواند بهبيشتر بود که مي
اه يشه گيعمق توسعه ر. توسعه ريشه در اين حالت باشد

شات از خاک خارج و يان آزمايسورگوم پس از پا
  .متر برآورد شده است ي سانت۳۰ شد که حدود يريگ اندازه

  
  سپاسگزاري

ارزيابي و "هاي قطب علمي اين تحقيق در راستاي مأموريت
گروه مهندسي " هاي آبياري و زهكشيبهسازي شبكه

آبياري و آباداني دانشگاه تهران تعريف شده و با اعتبار و 
. هاي قطب علمي ياد شده به انجام رسيده استحمايت

  . شودبدين وسيله از قطب علمي گروه تشكر و قدرداني مي
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