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چکيده
در طرحهاي زهکشي ارزيابي عملکرد زهکشها ي زيرزميني  ،در کنترل سطح ايستابي و شوري خاک از اهميت زيادي برخووردار
است .بدين منظور اين تحقيق در اراضي کشاورزي شهرستان حميديه در سه مزرعه با فواصو متتلو

زهکوشهوا (  01 ،91و 01

متري) انجام شد .در هر مزرعه ،دو زهکش فرعي مجاور هم انتتاب گرديد .در بين اين زهکشها چاهكهاي در فواص ،0/1،9/0 ،1/3
 6/9و  09متري و وسط زهکشها در چهار ردي
بهطوريکه در هر ردي

در طول زهکشها ( L9/3 ، L9/6 ،L9/0و  69متري از خروجي زهکش) نصب شود،

بين دو خط زهکش 03 ،چاهك حفر شد .پس از تجهيز چاهكهاي مشاهدهاي ،در سه نوبت آبياري ،اقدام بوه

قرائت سطح آب در چاهكها شد .به منظور بررسي عملکرد زهکشهاي زيرزميني در کنترل سوطح ايسوتابي در موزارز از شواخص
 RGWDاستفاده شد .مقدار اين شاخص در سه مزرعه بطور ميانگين به ترتيب  0/10 ،1/49و  0/13حاص شد .بوا توجوه بوه مقوادير
شاخص  RGWDمشتص شد ،لترال هاي مورد نظر در هر سه مزرعه ،در کنترل سطح ايستابي به خووبي عمو نموودهانود ارزيوابي
زهکشها در کنترل شوري با توجه به نتايج شاخص  ، SEIنشان دهنده عملکرد مناسب سيستم زهکوشهواي زيرزمينوي در خورو
نمك از ناحيه ريشه ميباشد.اين شاخص ،در مزرعه سوم( )-6/0نسبت به مزرعه دوم ( )-6/9و در مزرعه دوم نسبت بوه مزرعوه اول
()-0/6منفي تر بوده و نشان دهنده آن است که در مزرعه سوم نمك بيشتري نسبت به مزارز ديگر از مزرعه تتليه ميشود.
واژههاي کليدي :زهکش زیرزمینی ،سطح ایستابی ،شاخص  ،RGWDشاخص  SEIو شوري.
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مقدمه
زهکشی فرآیند خارج کردن آب اضافی و مدیریت سفره آب زیرزمینی کم عمق از طریق نگهداشت و دفع آب و مدیریت
کیفیت آب براي رسیدن بهه منهافع دلخهواه ااتصهادي و اجتمهاعی اسهت ،در حهالی کهه محهیز زیسهت نیهز حفه شهود
(اکرم .)4934،زهکشی در مناطق مرطوب براي خارج کردن آب اضافی و پایین بهردن سهطح آب زیرزمینهی اسهت ولهی در
مناطق خشك و شور به منظور اصالح اراضی و انتقال امالح صورت مهیگیهرد ( .)Baybudi, 1993امهروزه زهکشهی نقهش
بسیار گستردهتري پیدا کرده است ،به طوريکه هدف آن فقز خارج ساختن آب اضافی از زمین نیست بلکه مسهاللی ماننهد
احیاء یا شیرین کردن اراضی ،مدیریت آب ،مسالل مربوط به حفاظت محیز زیست و یا کیفیهت آب نیهز از جملهه وظهایفی
است که در اجراي طرحهاي زهکشی مد نظر ارار میگیرد .عالوه بر این امروزه زهکشی فقز براي این انجام نمهیشهود کهه
محصول افزایش یابد بلکه پایین آوردن هزینه تولید ،فراهم آوردن شرایز بهراي تولیهد محصهومت متنهوه ،بهبهود وضه یت
ااتصادي ،اجتماعی و بهداشتی زارعین و یا امثال آن نیز میتواند از اهداف زهکشهی باشهد (علیهزاده .)4932،سیسهتمههاي
زهکشی زیر سطحی در برخی مناطق تحت آبیاري به منظور محدود کردن اثرات آب زیرزمینی کهم عمهق و شهور بهر روي
محصول ،با جمعآوري آب زیرزمینی با کیفیت پایین ،نصب میشوند .عوارض جانبی زیست محیطی ناشی از دفع این آبهها
منجر به کاهش گزینههاي موجود براي تولید ،آبیاري و مدیریت خاك میشود ( .)Grismer, 1993اثر سطح ایسهتایی بهر
رشد گیاه به عوامل مثل مرحله رشد گیاه ،شرایز رطوبت و هواي خاك و خصوصیات رشد گیاه بستگی دارد .تجربهه نشهان
داده است که در مناطق تحت آبیاري ،سطح ایستابی با عمق حدود یك متر یا بیشتر براي رشد گیاهان و جلوگیري از جمع
شدن نمك در سطح خاك کافی است ( .)Grismer, 1993عمق کنترل سطح ایستابی ،به گونهاي ت یین میشود که ضمن
تأمین فضاي تهویه کافی براي رشد گیاه در فصل کشت ،با توجه به نوه خاك و حدود خیز مویینهاي در آن امکان تبخیر از
سطح سفره در فصل آیش به حداال مقدار ممکن برسد .حداال عمقی از سطح ایستابی که در آن مقدار جریان مویینهاي تا
حدي کاهش یابد که شور شدن خاك از این طریق اابل اغماض باشد ،عمق بحرانهی نامیهده مهیشهود .بهه ایهن ترتیهب در
طراحی زهکشی در نواحی خشك با محدودیت شوري ،با پایین آوردن سطح ایستابی به حد عمق بحرانهی یها بیشهتر از آن،
س ی در کاهش و به حداال رساندن تبخیر از سطح سهفره مهیگهردد (آذري Rimidis .)4933 ،و  ،)2009( Dierickxبها
انجام مطال ههایی اادام به ارزیابی عملکرد زهکش هاي زیرزمینی در لیتونیا کردنهد .جههت ایهن مطال هه ،دبهی و بهار سهطح
ایستابی در طول چهار فصل زراعی اندازه گیري شد و براي بیان رابطه میان بار سطح ایستابی و دبی از چند جملهاي درجهه
دومی نظیر م ادله هوخهات استفاده گردید .شکل م ادمت به دلیل بارندگیهاي کمی که در سال دوم و سوم اتفها افتهاده
بود ،کامالً متفاوت میباشد .نتایج نشان داد که م یارهاي طراحی موجود راضی کننده نبوده و زهکشها در همه پهالنهها بها

دو فصلنامه تخصصی علوم و مهندسی آب -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز -سال ششم ،شماره سیزدهم ،زمستان و بهار 4951-59

56

فاصله زیاد نصب شدهاند Waker .و  ،)4561( Vinpondنشان دادند که شهدت افهت سهطح ایسهتابی بسهتگی بهه ههدایت
هیدرولیکی خاك ،تخلخل اابل زهکشی و فواصل زهکشها دارد .در ایهن آزمهایش  50نهوه خهاك مختلهي ایالهت ایلینهویز
انتخاب شد .در کرت هاي تحت آبیاري ب د از رسیدن سطح ایستابی به سطح زمین آبیاري اطع میشد .سپس عمهق سهطح
ایستابی و جریان خروجی زهکشها اندازهگیري میگردید Ayers .و  )4539( Westcotپیشنهاد نمودند کهه عمهق سهطح
ایستابی در وسز دو زهکش از  4/4 -4/9متري ،در تمامی حامت به حدود  0/5متهري کهاهش یابهد .ایهن ت ییهر در عمهق
تثبیت سطح ایستابی میتواند با نصب زهکشها در عمق کمتر و با فاصله کمتر تحقق یابهد .منصهوري ( )4931پارامترههاي
طراحی سیستم زهکشی طرح توس ه نیشکر را مورد ارزیابی ارار داد .نتایج پژوهشهاي نامبرده نشان داد که زهکهشهها در
کنترل سطح ایستابی عملکرد خوبی داشتهاند .ناصري و ارواحی ( )4933از زهکشهاي کارگذاري در مزرعه نخیالت آبادان
نتیجه گرفتند که زهکشی زیرزمینی با عمق کمتر از  4/9متر و استفاده از فیلترهاي مصنوعی نوه  ،PP450عملکرد خهوبی
از فیلترها نشان داده و همچنین تولید زهاب نسبت به زهکشهایی که در عمق بیشتر نصب شده اسهت کمتهر شهده اسهت.
آذري ( ،)4933با بررسی اثرات فاصله و عمق لولههاي زهکش در کیفیت آب خروجی نشان داد که با افزایش عمق و فاصهله
زهکشها ،کیفیت آب زهکشی پایین میآید ،به طوري که کیفیت آب زهکشی با عمیقتر شدن زهکهشهها بهیش از افهزایش
فاصله ،تحتالش اه ارار میگیرد.
هدف از انجام پژوهش ارزیابی عملکرد زهکشهاي زیرزمینی در کنتهرل سهطح ایسهتابی و شهوري بهر اسهاس شهاخص
 RGWDو  SEIدر اراضی کشاورزي حمیدیه میباشد.
مواد و روشها
پژوهش مورد نظر در استان خوزستان در منطقه حمیدیه به انجام رسید که عملیات اجراي زهکشی زیرزمینهی در ایهن
منطقه در حال اجرا می باشد .این تحقیق در مزاره شبکه آبیاري و زهکشی حمیدیه انجام گرفت .شبکه آبیاري و زهکشهی
حمیدیه در  90کیلومتري غرب شهرستان اهواز ،در مجاورت شهرستان حمیدیه و در طرفین رودخانه کرخه نور وااع شهده
است (شکل  .)4پژوهش حاضر در سه مزرعه انتخابی ب نوان مزرعه آزمایشی  ،به مسهاحت ههاي  5/1هکتهار 5/5 ،هکتهار و
 5/3هکتار وااع در سمت ر است شبکه آبیاري و زهکشهی حمیدیهه انجهام گردیهد .آب و ههواي منطقهه طهرح داراي االهیم
نیمهخشك با تابستانهاي گرم میباشد که جزء ااالیم نیمهگرمسیري اابهل طبقههبنهدي اسهت .میهانگین بارنهدگی سهامنه
منطقه  246/1میلیمتر است .میانگین سامنه درجه حرارت  21/3درجه سانتیگراد گزارش شده است .مقدار تبخیهر سهامنه
از تشتك برابر با  9431/9میلیمتر میباشد .با توجه به فواصل کارگذاري مختلهي لولهه ههاي زهکشهی زیرزمینهی ،در ههر
مزرعه ،دو لوله فرعی زهکش مجاور هم در منطقه مورد مطال ه انتخاب شدند.

ارزیابی عملکرد زهکش هاي زیرزمینی در کنترل سطح ایستابی و شوري بر اساس شاخص  RGWDو  SEIدر اراضی کشاورزي حمیدیه

53

شک  :0شبکه آبياري و زهکشي حميديه در استان خوزستان

براي بررسی سطح ایستابی بین زهکشها چاهكهاي مشاهده اي در حد فاصل دو لوله زهکش(با فیلتهر مصهنوعی) و در
فواصل  2/9، 4/9، 0/3، 0/9و  49متري از لوله فرعی زهکش در حد وسهز بهین دو خهز زهکهش در چههار ردیهي(،L1/4
 L1/9 ،L1/2و  29متري از خروجی زهکش) در طول لوله زهکش ،نصب شد ،بهطوريکه در هر ردیي بین دو خز زهکش،
 49چاهك نصب و در هر مزرعه 413عدد چاهك حفر شدند (شکل  )2نمایی از موا یت چاهكهاي حفهر شهده در اطهراف
لترالها در مزاره مورد آزمایش را نشان میدهد .با توجه به فواصل اجراي زهکشهاي زیرزمینهی در طهرح مطال هه شهده 9
مزرعه با فواصل لترال  60 ، 90و  30متر انتخاب گردیدند .مشخصات سه مزرعه در جدول  4آمده است.

شک  :6نقشه موقعيت چاهكهاي مشاهده اي در مزارز مورد مطالعه
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جدول  :0مشتصات مزارز مورد تحقيق
شماره مزرعه

مساحت (هکتار)

نام زهکش تتليه

ردي

4

مزرعه یك

5/1

TD-44

2

مزرعه دو

5/5

TD-E5

9

مزرعه سه

5/3

TD-E5

طول زهکش

146
101
962

فواص زهکشها

90
60
30

پس از احداث چاهكها ي مشاهده اي  ،عملیات نقشه برداري از مزاره مطال اتی انجام گرفهت و مختصهات ههر چاههك
( )X,Yمشخص شد .سپس اندازهگیري ها در فرمهایی به صورت روزانه از یك روز ابل از آبیاري تا شش روز پس از آبیاري
ثبت گردید .اندازهگیري سطح آب در چاهكها با استفاده از عمقیاب الکتریکی انجام شد .در ادامهه ایهن پهژوهش ابتهدا بهه
بررسی نوسانات سطح ایستابی و توزیع زمانی و مکانی پروفیل سطح ایستابی در زهکشها ،سپس بهه ارزیهابی عملکهرد ایهن
سیستم تحت شرایز مزرعه آزمایشی پرداخته شد .بدین منظهور داده ههاي برداشهتی از مهزاره بها مقهادیر بدسهت آمهده از
م ادمت مورد ارزیابی و سنجش ارار گرفتند .جهت ارزیابی عملکرد زهکشها در کنترل سطح ایستابی از شاخص RGWD

(عمق نسبی آب زیرزمینی) استفاده شده است که به صورت (رابطه  )4ت ریي میشود:
رابطه :4

مقدار بهینه و مطلوب این شاخص یك است و میتواند در محدوده  0/3تا  4/2ارار گیرد ،که مقادیر زیاد آن نشان
دهنده زهک شی زیاد و مقادیر کمتر از حد آن به م نی زهکشی ض یي است .مقادیر این شاخص ،با در نظر گرفتن عمق
مطلوب سطح ایستابی در کشت گندم م ادل یك متر ،در فواصل مختلي از کلکتور و همچنین متوسز مقادیر در کل طول
لترال محاسبه گردیدند .در این پژوهش در هر نوبت آبیاري نمونهبردا ري از آب آبیاري صورت گرفت و میزان هدایت
الکتریکی ( )ECدر هر نوبت اندازه گیري و ثبت شد .همچنین دبی ورودي به مزرعه در هر نوبت آبیاري اندازه گیري گردید.
جهت بررسی و محاسبه ضریب زهکشی مزرعه ،اندازهگیري دبی خروجی از زهکشها بصورت روزانه با استفاده از روش
حجمی صورت پذیرفت .پس از اندازهگیري دبی زهاب ،مقداري از آن براي ت یین هدایت الکتریکی( )ECبه آزمایشگاه
منتقل شد .جهت ارزیابی سیستم زهکشی در کنترل نمك میتوان شاخص ( SEIشاخص نمك خروجی) را به کار برده
شد .که بهصورت رابطه  2ت ریي میشود:
رابطه :2
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نتايج و بحث
بررسي نوسانات سطح آب در باالي زهکشهاي زيرزميني
پس از ارالت سطح آب در چاهكهاي مشاهده اي  ،از آبیاري اول تا شش روز پس از آن ،در فواصل مختلي نسهبت بهه
لترالهاي زیرزمینی ،نتایج طبق نمودارها در (شکل  9تا  )3ترسیم شد .در ادامه نمودارهاي سطح ایستابی ارالهت شهده در
چاهكهاي مشاهدهاي و بامي زهکشهاي زیرزمینی ،در فاصله یك چهارم از طول لترال و  29متري از زهکهش تخلیهه در
مزاره مختلي اراله شده است.

شک  :3نوسانات سطح آب باالي زهکش در مزرعه اول – در فاصله يك چهارم طول زهکش زيرزميني

در فاصله یك چهارم طول زهکش زیرزمینی ،بطور متوسز نوسانات سطح آب بامي زهکش زیرزمینی ،پس از شش
روز ،از عمق  23سانتیمتر نسبت به سطح زمین به پایین تر از  30سانتیمتر میرسد.

شک  :9نوسانات سطح آب باالي زهکش در مزرعه اول – در فاصله  69متري از زهکش تتليه

در فاصله  29متري از زهکش تخلیه ،بطور متوسز نوسانات سطح آب بامي زهکش زیرزمینی ،پس از شش روز ،از
عمق  19سانتیمتر نسبت به سطح زمین به پایین تر از  400سانتیمتر می رسد .در فاصله یك چهارم طول زهکش
زیرزمینی ،بطور متوسز نوسانات سطح آب بامي زهکش زیرزمینی ،پس از شش روز ،از عمق  19سانتیمتر نسبت به
سطح زمین به پایین تر از  69سانتیمتر میرسد.
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شک  :9نوسانات سطح آب باالي زهکش در مزرعه دوم – در فاصله يك چهارم طول زهکش زيرزميني

شک  :2نوسانات سطح آب باالي زهکش در مزرعه دوم – در فاصله  69متري از زهکش تتليه

شک  :0نوسانات سطح آب باالي زهکش در مزرعه سوم – در فاصله يك چهارم طول زهکش زيرزميني

در فاصله  29متري از زهکش تخلیه ،بطور متوسز نوسانات سطح آب بامي زهکهش زیرزمینهی ،پهس از شهش روز ،از
عمق  50سانتیمتر نسبت به سطح زمین به پایین تر از  39سانتیمتهر مهی رسهد .در فاصهله یهك چههارم طهول زهکهش
زیرزمینی ،بطور متوسز نوسانات سطح آب بامي زهکش زیرزمینی ،پس از شش روز ،از عمهق  90سهانتیمتهر نسهبت بهه
سطح زمین به پایین تر از  30سانتیمتر می رسد .در فاصله  29متري از زهکش تخلیه ،بطور متوسز نوسهانات سهطح آب
بامي زهکش زیرزمینی ،پس از شش روز ،از عمق  50سانتیمتر نسبت به سطح زمین به پایین تر از  50سهانتیمتهر مهی
رسد .با توجه به نمودارهاي ترسیم شده در سه مزرعه تحقیقاتی میتوان گفت پس از شهش روز از آبیهاري  ،عمهق کنتهرل
سطح ایستابی به حدود  400سانتیمتر (بر طبق مطال ات انجام شده) میرسد .با توجهه بهه بررسهی سهطح ایسهتابی بهامي
زهکشهاي زیرزمینی در مزاره مشخص است که عمق سطح ایستابی به سمت کلکتهور یها محهل تخلیهه زهکهش ،بیشهتر
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می شود که دلیل اصلی این امر نقش کلکتورها یا جمع کننده در کنترل سطح ایستابی است .همچنین مزرعهه سهوم سهطح
ایستابی را بهتر از مزرعه هاي دیگرکنترل نموده است.

شک  :0نوسانات سطح آب باالي زهکش در مزرعه سوم – در فاصله  69متري از زهکش تتليه

تعيين شاخص ( RGWDعمق نسبي آب زيرزميني)
همچنان که از نتایج (جدول  2تا  )6و (شکل  9تا  )3مشخص است زهکشهاي مورد نظر در هر سه مزرعه ،در کنترل
سطح ایستابی به خوبی عمل نمودهاند .نکته دیگري که از نتایج مشهود میباشد این است که عمق سطح ایستابی به سهمت
کلکتور یا محل تخلیه لترال ،بیشتر می شود که دلیل اصلی این امر نقش کلتکورها یا جمع کننده در کنترل سطح ایسهتابی
است که در طراحیها این نقش در نظر گرفته نمیشود .اما با در نظر گرفتن نقش جمع کنندهها در کنترل سهطح ایسهتابی
می توان عمق کنترل سطح ایستابی را در طراحی کمتر در نظر گرفت که باعث افهزایش فاصهله زهکهشهها و بهه دنبهال آن
کاهش هزینههاي اجرایی میگ ردد .نکته دیگر اینکه مزرعه سوم سطح ایستابی را بهتر از مزرعهه دوم و مزرعهه دوم بهتهر از
مزرعه اول کنترل نموده است.
جدول  :6بررسي شاخص  RGWDدر مزرعه اول
فاصله از زهکش تتليه (کلکتور روباز)
پارامتر

دور آبياري

يك چهارم طول
لترال

متوسز عمق سطح ایستابی در دوره – سانتیمتر

مقدار شاخص  RGWDدر هر دور آبیاري

دوچهارم

سه چهارم طول

طول لترال

لترال

 69متري از
خروجي

اول

35

59

409

405

دوم

66

31

55

400

سوم

39

34

406

403

اول

0/35

0/59

4/09

4/05

دوم

0/66

0/31

0/55

4/00

سوم

0/39

0/34

4/06

4/03
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جدول  :3بررسي شاخص  RGWDدر مزرعه دوم
دور

پارامتر

آبياري

فاصله از زهکش تتليه (کلکتور روباز)
يك چهارم طول
لترال

اول
دوم
سوم
اول
دوم
سوم

متوسز عمق سطح ایستابی در دوره – سانتیمتر

مقدار شاخص  RGWDدر هر دور آبیاري

دو چهارم

سه چهارم

طول لترال

طول لترال

409
409
54
4/09
4/09
0/54

444
405
51
4/44
4/05
0/51

53
55
33
0/53
0/55
0/33

 69متري از
خروجي
449
405
53
4/49
4/05
0/53

جدول  :9بررسي شاخص  RGWDدر مزرعه سوم
فاصله از زهکش تتليه (کلکتور روباز)
دور آبياري

پارامتر

يك چهارم طول
لترال

متوسز عمق سطح ایستابی در دوره – سانتیمتر

دو چهارم طول

سه چهارم طول
لترال

لترال

 69متري از
خروجي

اول

55

405

444

449

دوم

400

404

405

444

سوم

36

52

400

406

اول

0/55

4/05

4/44

4/49

دوم

4/00

4/04

4/05

4/44

سوم

0/36

0/52

4/00

4/06

مقدار شاخص  RGWDدر هر دور آبیاري

جدول  :9شاخص  RGWDدر مزرعه اول
فاصله از زهکش تتليه (کلکتور روباز)
پارامتر

دو چهارم

سه چهارم طول

 69متري از

يك چهارم
طول لترال

طول لترال

لترال

خروجي

0/32

0/35

مقدار شاخص  RGWDمتوسز مزرعه
4/02

4/01

خوب

خوب

عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی در کنترل سطح ایستابی
خوب

خوب

جدول  :2شاخص  RGWDدر مزرعه دوم
فاصله از زهکش تتليه (کلکتور روباز)
پارامتر

مقدار شاخص  RGWDمتوسز مزرعه
عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی در کنترل سطح ایستابی

يك چهارم طول

دو چهارم طول

سه چهارم طول

لترال

لترال

لترال

 69متري از
خروجي

0/59

0/55

4/01

4/06

خوب

خوب

خوب

خوب
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جدول  :0شاخص  RGWDدر مزرعه دوم
فاصله از زهکش تتليه (کلکتور روباز)
پارامتر

يك چهارم طول
لترال

مقدار شاخص  RGWDمتوسز مزرعه

عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی در کنترل سطح ایستابی

دو چهارم طول
لترال

سه چهارم طول
لترال

 69متري از
خروجي

0/51

4/00

4/05

4/44

خوب

خوب

خوب

خوب

بررسي دبي خروجي و شوري آب زهکشهاي زيرزميني
مقادیر اندازهگیري دبی خروجی در نمودارها در شکل  3، 5و 40و شوري آب زهکشهاي زیرزمینهی مهورد نظهر در ههر
مزرعه در شکل 5 ،6و  44نشان داده شده است .همانگونه که مشخص است دبی خروجی لترالها در روزههاي اول پهس از
آبیاري زیاد و به تدریج کم میشود .همچنین شوري زهکشهاي زیرزمینی در روزهاي اول آبیاري زیاد و به تهدریج کاسهته
می شود .در مزرعه اول دبی خروجی از لترالها از  0/59لیتر بر ثانیه تا  0/09لیتر بر ثانیه در طی هشت روز پهس از آبیهاري
مت یر میباشد و شوري آب زهکشهاي زیرزمینی از  45/6دسیزیمنس بر متر تا  42/5دسیزیمنس بر متر مت یر میباشد.

شک  :2دبي خروجي از زهکشهاي زيرزميني در مزرعه يك

شک  :0شوري ( (ECآب خروجي از زهکشهاي زيرزميني در مزرعه يك

در مزرعه دوم دبی خروجی از لترالها از  0/54لیتر بر ثانیه تا  0/95لیتر بر ثانیه در طی هشت روز پس از آبیاري مت یر
میباشد و شوري آب زهکشهاي زیرزمینی از  24/6دسیزیمنس بر متر تا  49/0دسیزیمنس بر متر مت یهر مهیباشهد .در
مزرعه سوم دبی خروجی از لترالها از  4/03لیتر بر ثانیه تا  0/15لیتر بر ثانیهه در طهی هشهت روز پهس از آبیهاري مت یهر
میباشد و شوري آب زهکشهاي زیرزمینی از  20/9دسیزیمنس بر متر تا  44/4دسیزیمنس بر متر مت یر میباشد.
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شک  :0دبي خروجي از زهکشهاي زيرزميني در مزرعه دو

شک  :4شوري( (ECآب خروجي از زهکشهاي زيرزميني در مزرعه دو

شک  :01دبي خروجي از زهکشهاي زيرزميني در مزرعه سه

شک  :00شوري( (ECآب خروجي از زهکشهاي زيرزميني در مزرعه سه
تعيين شاخص SEI

شاخص  SEIبراي مزرعههاي مورد تحقیق براي سه نوبت آبیاري مورد مطال ه و به صورت متوسهز دوره محاسهبه شهد
که نتایج آن جهت هر سه مزرعه مورد تحقیق ،در (جدول  )3آمده است.
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جدول  :0نتايج شاخص  SEIدر مزرعه هاي مورد تحقيق
مجموز دور آبياري

نمك ورودي(کيلوگرم)

نمك خروجي(کيلوگرم)

شاخص SEI

مزرعه اول

5506/29

41205/01

-4/2

مزرعه دوم

6505/93

25654/50

-2/9

مزرعه سوم

6915/93

23261/65

-2/6

نتایج جدول  ،3نشان دهنده عملکرد مناسب سیستم زهکشهاي زیرزمینی در خروج نمك از ناحیهه ریشهه مهیباشهد.
این شاخص ،در مزرعه سوم نسبت به مزرغه دوم و در مزرعه دوم نسبت به مزرعه اول منفیتر بوده و نشان دهنده آن اسهت
که در مزرعه سوم نمك بیشتري نسبت به مزاره دیگر از مزرعه تخلیه میشود.
نتيجهگيري
ت ییرات سطح ایستابی اندازهگیري شده در طول دوره مطال ه از طریق  111چاهك مشاهدهاي در سه مزرعه انجام شد.
نمودار ت ییرات سطح ایستابی اندازه گیري شده نشان داد که عمق سطح ایستابی در عمق محدوده ریشه گیاه گندم (400
سانتیمتر) به خوبی کنترل شده است .با توجه به بررسی سطح ایستابی زهکشها و شاخص  RGWDمشخص شد،
لترال هاي مورد نظر در هر سه مزرعه ،در کنترل سطح ایستابی به خوبی عمل نمودهاند .نکته دیگري که از نتایج مشهود
می باشد این است که عمق سطح ایستابی به سمت کلکتور یا محل تخلیه لترال ،بیشتر میشود (عمق سطح ایستابی در
چاهكها وااع در فاصله  29متري از خروجی بیشتر از سه چهارم طول لترال و در فاصله دو چهارم طول لترال بیشتر ازیك
چهارم طول لترال است) که دلیل اصلی این امر نقش کلتکورها یا جمع کننده در کنترل سطح ایستابی است که در
طراحیها این نقش در نظر گرفته نمیشود .همچنین مزرعه سوم سطح ایستابی را بهتر از مزرعه دوم و مزرعه دوم بهتر از
مزرعه اول کنترل نموده است .در مزاره دبی خروجی از لترالها از  4/03لیتر بر ثانیه تا  0/09لیتر بر ثانیه در طی هشت
روز پس از آبیاري مت یر میباشد و شوري آب زهکشهاي زیرزمینی از  20/9تا  44/4دسیزیمنس بر متر مت یر میباشد.
شاخص  SEIدر هر سه مزرعه منفی و داراي مقدار متوسز  -4/20در مزرعه اول -2/90 ،در مزرعه دوم و  -2/60در
مزرعه سوم میباشد .افزایش دبی زهآب ب د از هر آبیاري نشاندهنده تاثیر مستقیم آبیاري بر فرآیند تولید زهآب است ،ولی
با توجه به اختالف زیاد مابین شوري آب آبیاري و زهآب تولید شده ،نمیتوان آبیاري را به عنوان تنها عامل تاثیرگذار در
این فرآیند دانست ،بلکه بهنظر می رسد از جمله عوامل تاثیرگذار در میزان هدایت الکتریکی زیاد زهاب خروجی ،احتمال
وجود افق سالیك در بامي عمق نصب زهکش زیرزمینی بوده و یا اینکه میتواند سهم آب زیرزمینی باشد.
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