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بررسي رفتار هيدروليکي و شيميايي پوشش زهکشي مرکب ژئوتکستايل و پوستة برنج در دو کيفيت آبي
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه گیالن
 .2استاديار گروه مهندسی آب دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه گیالن
 .3استاديار گروه مهندسی آب دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه گیالن
 .4استاديار گروه مهندسی آب دانشکدة علوم کشاورزی دانشگاه گیالن
(تاريخ دريافت1393/2/8 :ـ تاريخ تصويب)1393/7/6 :

چکيده
پوشش دور زهکشی ،با هدف کاهش ورود ذرات خاک به درون زهکش و همچنین افزايش هدايت هیدرولیکی اطراف آن،
نقشی مهم در عملکرد زهکش زيرزمینی دارد .در اين پژوهش ،اثر پوششهای مرکب ،شامل مواد مصنوعی و آلی ،بهمنزلة
تقويتکنندة شیب هیدرولیکی و زيست جاذب بر روند تغییرات هیدرولیکی و شیمیايی زهاب خروجی از شرايط اراضی
شالیزاری فاقد گیاه بررسی شد .برای اين منظور ،لولة زهکشی دارای پوشش مصنوعی در دو اندازة نازک و ضخیم در عمق
 40سانتیمتری درون مدل فیزيکی نصب و سپس به ضخامت  5سانتیمتر با پوستة برنج دور آن پر شد .آزمايش تحت
جريان  1000ساعت و دو شوری آب  0/7و  1/9دسیزيمنس بر متر انجام گرفت و پارامترهای دبی ،شوری ،نسبت جذب
سديم ،و اسیديتة زهاب خروجی از زهکش بررسی شد .نتايج نشان داد کاهش دبی زهاب نسبت به شروع آزمايش در
تیمارهای پوستة برنج با ژئوتکستايل نازک در کیفیت آب شور ( ،)RNSپوستة برنج با ژئوتکستايل نازک در کیفیت آب
معمولی ( ،)RNپوستة برنج با ژئوتکستايل ضخیم در کیفیت آب معمولی ( ،)RVو پوستة برنج با ژئوتکستايل نازک در
کیفیت آب شور ( )RVSبه ترتیب  ،21 ،94 ،44و  75درصد است .تیمارهای  RNSو  RNبه ترتیب بیشترين و کمترين
گرفتگی را داشتند .ضخامت ژئوتکستايل در میزان کمّی و کیفی زهاب خروجی مؤثر بود و پوستة برنج برای تیمارهای
شور عملکرد مناسبی نداشت.
کليدواژگان :آزمايش جريان طوالنیمدت ،پوشش آلی ،پوشش مصنوعی ،دبی خروجی ،شوری.SAR ،

مقدمه

*

در اراضی شالیزاری ،زهکشی برای دفﻊ آب مازاد مزرعه به منظور
ممانعت از استغراق کامل (آبماندگی) و فراهمآمدن شرايط
مناسب در خاک در دورههايی از مرحلة داشت و برداشت گیاه
برنج و همچنین دستیابی به امکان کشت دوم به کار میرود
( IRI vice Presidency for Planning and Supervision- NO.
 .)471, 2000از اين رو ،زهکشی میتواند نقشی کلیدی در
ارتقای عملیات کشاورزی در استانهای گیالن و مازندران ايفا
کند.
پوشش زهکش مادهای متخلخل است که به منظور بهبود
شرايط هیدرولیکی لولة زهکش و محافظت از آن در برابر ورود
مواد رسوبی اطراف آن نصب میشود ( .)FAO, 2005پوشش
*
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يکی از عوامل مؤثر بر عملکرد مناسب شبکة زهکشی به شمار
میرود و در سهولت نسبی انتقال و عبور آب از محیط خاک به
درون لولة زهکش کمک میکند .عبور جريان آب از محیط
خاک به درون لولة زهکش ،به دلیل کاهش مقطﻊ عبور جريان،
موجب افزايش قابل مالحظة سرعت جريان میشود .اين پديده
از يک سو سبب افت فشار هیدرولیکی و از سوی ديگر موجب
جابهجايی ذرات خاک اطراف لوله میشود .پوشش افتِ بار
هیدرولیکی پیرامون لولة زهکش را در محدودة مجاز کنترل
میکند و سرعت جريان آب را به نحوی تغییر میدهد تا نتواند
ذرات خاک را با خود حمل و به درون لوله منتقل کند ( Stuyt
 .)and Dierickx, 2006حرکت ذرات خاک به سوی پوشش
ممکن است سبب گرفتگی پوشش و کاهش عملکرد زهکش
شود .پوشش دور زهکش دارای انواع معدنی ،مصنوعی ،و آلی
است .پوششهای آلی ،به دلیل تجزيهشدن و درشتبودن فضای
بین الیافشان نسبت به اندازة ذرات خاک ،برای خاکهای با بافت
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ريز مناسب نیستند ( .)Dierickx, 1987همچنین ،استفاده از
پوشش شن و ماسه اغلب به دلیل فاصلة زياد منبﻊ قرضه تا
محل پروژه و هزينة باال امکانپذير يا مقرونبهصرفه نیست .از
اين رو ،استفاده از پوششهای مصنوعی رواج پیدا کرده است.
يکی از مزيّتهای اين پوششها امکان تولید پوشش منطبق با
توزيﻊ دانهبندی خاک است ()Dierickx, 1987؛ اگرچه نبودِ
تجهیزات میتواند عاملی محدودکننده برای تولید متنوع اين
پوششها باشد .ژئوتکستايل يکی از پوششهای مصنوعی متداول
است .نتیجة کار با ژئوتکستايل به منزلة پوشش زهکشی در
اراضی نیشکر خوزستان اين است که پوشش مصنوعی
استفادهشده به دلیل انسداد و شدت گرفتگی برای خاکهای
اراضی يادشده مناسب نیستند ( .)Adimi et al, 2009نتیجة
پژوهش نشان داد در شرايط کاربرد زهاب شور هدايت
هیدرولیکی خاکـ ژئوتکستايل به مقدار قابل توجهی کاهش
میيابد (.)Hassanoghli and Pedram, 2012
زايدات گیاهان ،از جمله کاه و کلش آنها ،به مثابة
پوشش آلی دور زهکش استفاده میشود .پوستة برنج ،به دلیل
دردسترسبودن و هزينة کمتر نسبت به پوششهای معدنی ،از
گزينههای مطرح پوشش دور زهکش در اراضی شالیزاری به
شمار میرود )2007( Ebrahimian .از پوستة برنج در زهکشی
اراضی شالیزاری استفاده کرد .نتايج نشان داد میزان شدت
تخلیة زهاب با پوشش پوستة برنج از مقدار پیشبینیشدة آن
کمتر است .وی دلیل اين حالت را گرفتگی شديد پوشش پوسته
گزارش کرد .جذب 1يک فرايند متابولیکی غیر فعال است؛ به اين
معنی که انرژی نیاز ندارد و مقداری از آاليندهها میتوانند بسته
به تعادل جنبشی و ترکیب سطح سلولی جاذب از زهاب حذف
شوند ( Vijayaraghavan and Yun, 2008; Velásquez and
 .)Dussan, 2009پوستة برنج ،کاه ،کلش ،يا اصالحشدة آنها
مانند خاکستر يا زغال فعال ( Rozainee et al, 2009; Masulili
 )et al, 2010از جاذبهای آلی به شمار میروند .در پژوهشی
دربارة جذب کروم ششﻇرفیتی به وسیلة پوستة برنج به صورت
ناپیوسته نتايج حاکی از آن بود که جذب کروم به وسیلة پوستة
برنج پس از  120دقیقه به حالت تعادل میرسد و در
اسیديتههای پايینتر میزان جذب کروم بیشتر است؛ مثالً در

اسیديتة برابر با  2حداکثر حذف کروم  99/8درصد بود
(.)Nameni et al, 2009
 )2012( Inosako et alاز نرمافزار )HYDRUS (2D/3D
برای شبیهسازی ،ارزيابی ،و مقايسة عملکرد پوستة برنج به منزلة
1. Bio-Sorption

زهکش زيرزمینی بدون استفاده از لولة زهکش در شرايط
مختلف خاکورزی به منظور انتقال امالح و آب استفاده کردند.
بر اساس يافتههای ايشان ،شخم عمیقتر منجر به هدايت بیشتر
آب و امالح به پوستة برنج و در نتیجه افزايش کارايی کاهش
خروج امالح توسط پوستة برنج میشود.
پوششهای مرکب زهکش از ترکیب دو نوع پوشش ايجاد
میشود که معموالً يکی از آن پوششها مصنوعی و به صورت
پیچیدهشده دور لولة زهکش ( )PLMاست)1995( Shafiq .
روی پوشش دوگانة مصنوعی و معدنی آزمايش نفوذسنجی انجام
داد و به دلیل عدم مشاهدة رسوب در زهاب عملکرد پوششهای
ترکیبی را تأيید کرد )1994( Fourie et al .با آزمايش
نفوذسنجی روی نمونهای از ژئوتکستايل و يک اليه شن در باالی
آن به اين نتیجه رسیدند که در حالت عبور شیرآبة زباله از نمونه
در شرايط هوازی امکان گرفتگی بیولوژيکی بسیار محتمل است
و به همین دلیل پیشنهاد کردند از مواد کنترل رشد باکتری يا
قارچ در مراحل ساخت ژئوتکستايل استفاده شود.
 )2008( Adeniranدر پژوهشی عملکرد پوششهای آلی،
مصنوعی ،و لولة فاقد پوشش را بررسی کرد .نتايج نشان داد پس
از دو سال کیفیت زهاب لولة زهکش بدون پوشش و پوشش آلی
به دلیل تجزية آن نامساعد میشود؛ در حالی که کیفیت زهاب
پوشش ژئوتکستايل زالل و تمیز بود.
با توجه به نقش زهکش زيرزمینی در ايجاد شرايط
مناسب کشت برای گیاه برنج و همچنین گیاهان کشت دوم در
اراضی شالیزاری و تأثیرپذيری زياد عملکرد زهکش از پوشش
دور لولة آن و لزوم دستیابی به پوشش دارای شاخصههای مثبت
در عملکرد و فراوانی و دردسترسبودن آن در استان گیالن و
اهمیت مديريت کیفیت زهاب ،در اين پژوهش عملکرد فنی و
زيستمحیطی پوششهای مرکب شامل ژئوتکستايل به منزلة
تقويتکنندة شیب هیدرولیکی و پوستة برنج به منزلة زيست
جاذب در شرايط غرقاب حاکم بر اراضی شالیزاری بررسی شد.
دلیل کاربرد پوشش مرکب ژئوتکستايل و پوستة برنج در اين
پژوهش توجه به نتايج پژوهش آدنیران (; EB-Adeniran, 2008
 )450, 2011مبنی بر بهتربودن کیفیت زهاب در پوشش
مصنوعی و توانايی جذب برخی عناصر به وسیلة پوستة برنج بود.

مواد و روشها
به منظور دستیابی به اهداف اين پژوهش ،مدل فیزيکی زهکشی
زيرزمینی ،شامل يک مخزن استوانهای به ارتفاع  90و قطر 60
سانتیمتر و يک لولة زهکش از جنس  PVCبا قطر 100
میلیمتر ،ساخته شد .لولههای زهکش دارای پوشش مرکب
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ژئوتکستايل و پوستة برنج بودند .در اين پژوهش ،ژئوتکستايل با
مشخصة  o90برابر با  450میکرومتر منطبق با استاندارد کومو
) (NEN- 7090, 1989و پوستة برنج به ضخامت  5سانتیمتر
استفاده شد .استاندارد کومو ضروريات و روشهای آزمايش را به
منظور مواد الیاف پوششی پلیپروپیلن برای لولههای زهکشی
دارای پوشش عرضه میکند (.)Mehdinejadiani, 2006
مشخصات فیزيکی پوستة برنج شامل درصد جذب آب
) ،(Sجرم مخصوص ﻇاهری ،جرم مخصوص حقیقی ،تخلخل ،و
منحنی دانهبندی در آزمايشگاه تعیین شد .درصد جذب آب
پوستة برنج از تقسیم وزن مشخصی از پوستة برنج ،که به مدت
 48ساعت اشباع شده بود (  ،) M whبر وزن پوستة برنج پس از
خشکشدن به مدت  24ساعت در دمای  60درجة سانتیگراد
(  ) M dhبه دست آمد (رابطة .)1
M wh
(رابطة )1
100
M dh
جرم مخصوص ﻇاهری ( )ρbاز حاصل تقسیم وزن پوستة
برنج آونخشک بر حجم ﻇرفی که پوستة برنج اشغال کرده بود
محاسبه شد .جرم مخصوص حقیقی ( )ρsنیز از نسبت وزن
پوستة برنج آونخشک بر حجم آب جابهجاشدة حاصل از ريختن
پوستة برنج در استوانة مدرج به دست آمد .تخلخل با استفاده از
=S

مقادير جرم مخصوص ﻇاهری و حقیقی با رابطة  2تعیین شد:

(رابطة )2
n=1- b
s
منحنی دانهبندی پوستة برنج به روش الکخشک و
شیکرکردن به مدت  10دقیقه رسم شد .مشخصات فیزيکی و
منحنی دانهبندی پوستة برنج در جدول  1و شکل  1نشان داده
شده است .مقادير ضريب انحنا ( )Ccو ضريب يکنواختی ( )Cuبا
رابطههای  3و  4به دست آمد .عیار يکنواختی و تناسب پوشش
بر اساس ضريب انحنا و يکنواختی مشخص میشود؛ به طوری
که در شرايطی که ضريب يکنواختی بزرگتر از  4و ضريب انحنا
بین  1تا  3باشد پوشش دانهبندیشده و در غیر اين صورت
يکنواخت نامیده میشود .با توجه به مقادير ضريب انحنا و
يکنواختی بهدستآمده برای پوستة برنج ،اين پوشش يکنواخت
است و انتظار میرود پتانسیل گرفتگی و تلهاندازی بیشتری
نسبت به پوششهای دانهبندیشده داشته باشد.
(رابطة )3
(رابطة )4

d30 2
= Cc
d10  d 60
d
Cu = 60
d10
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 d10و  d30و  d60قطر ذرات پوستة برنج بر حسب میلیمتر
است که به ترتیب  10و  30و  60درصد پوسته از آن قطر
کوچکترند.
برای آمادهسازی مدل فیزيکی ،ابتدا خاک با بافت غالب
اراضی شالیزاری استان گیالن جمﻊآوری و در مجاورت هوا
خشک و از الک  2میلیمتر عبور داده شد .سپس ،خاک با تراکم
مشابه مزرعه (طبق دستورالعمل آزمايش تراکم خاک) در مخازن
پر و لولة زهکش در عمق  40سانتیمتری سطح خاک تعبیه
شد .شکل  2نمايی از مخزن خاک و نحوة قرارگیری زهکش و
پوششهای دور آن را نشان میدهد .جدولهای  3و 4
مشخصات فیزيکی ،هیدرولیکی ،و شیمیايی خاک استفادهشده و
شکل  1منحنی دانهبندی خاک را نشان میدهد .برای ايجاد
شرايط غرقاب اراضی شالیزاری خاک به حد اشباع رسانده شد.
سپس ،با استفاده از مخزن آب و شناور ،ارتفاع  10سانتیمتر آب
روی سطح خاک در طول مدت آزمايش ايجاد شد.
پس از آمادهسازی مدل فیزيکی ،آزمايش شدت جريان
طوالنیمدت )Koerner, 1994( 1در هر تیمار پوشش روی دو
ضخامت نازک ( 3میلیمتر) و ضخیم ژئوتکستايل ( 6میلیمتر) و
دو کیفیت منبﻊ آب متفاوت ( ECو  SARمختلف) انجام شد.
آزمايش جريان طوالنیمدت پتانسیل گرفتگی مواد پوششی،
بهخصوص مواد مصنوعی که خللوفرج ريزی دارند ،را در مدت
 1000ساعت نشان میدهد (.)Vlotman et al, 2000
ژئوتکستايل ضخیم با توجه به نیاز اراضی شالیزاری به محیط
متخلخل با نفوذپذيری زياد در اطراف زهکش مورد نظر اين
پژوهش قرار گرفت .از آنجا که ژئوتکستايل ضخیم در ايران
تولید نمیشود ،به طور دستساز اقدام به ساخت آن شد؛ بدين
صورت که ژئوتکستايل دارای ضخامت  3میلیمتر از يک لولة
دارای پوشش بريده و با ريسمان به دور لولة دارای پوشش ديگر
پیچانده شد .در نهايت لولة زهکش با ضخامت  6میلیمتر ايجاد
شد.
برای تهیة منبﻊ آب شور با شوری  1/9دسیزيمنس بر
متر ،مقدار  0/77گرم نمک کلريد سديم در هر لیتر آب چاه
(دارای شوری  0/7دسیزيمنس بر متر) حل شد .جدول 2
خصوصیات شیمیايی منبﻊ آب استفادهشده در پژوهش را نشان
میدهد .همانطور که در جدول  2مشخص است ،مجموع
غلظت کلسیم و منیزيم در دو منبﻊ آب يکی است و اثرگذاری
غلظت سديم در مقايسه با رفتار تیمارهای مختلف پوشش
محسوستر است.
1. Long-Term Flow Test
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جدول  .1مشخصات فيزيکي پوشش پوستة برنج استفادهشده در پژوهش

جرم مخصوص ﻇاهری
()gr cm-3

جرم مخصوص حقیقی
()gr cm-3

تخلخل
()%

درصد جذب آب
()%

ضريب انحنا

ضريب يکنواختی

0/080

0/255

58/333

328/760

1/776

0/906

جدول  .2برخي خصوصيات شيميايي آب استفادهشده در تيمارهای کيفيت آب پژوهش
1
+
+2
+2
pH

EC

SAR

Ca
)(meq/lit

Na
)(meq/lit

HCO3
)(meq/lit

0.5

آب چاه

0/700

3/400 7/270

2/200

2/369

1/019

1/416

آب شور

1/900

4/100 7/270

1/500

6/720

0/879

4/167

منبﻊ آب

Mg
)(meq/lit

2

)(dS/m

2

 1هدايت الکتريکی

)(meq/lit

نسبت جذب سديم

شکل  .1منحني دانهبندی خاک و پوشش برنج استفادهشده در پژوهش

با توجه به توضیحات ارائهشده ،چهار تیمار پوشش دور
زهکش شامل دو تیمار با پوشش ژئوتکستايل نازک (ضخامت 3
میلیمتر) و پوستة برنج و ژئوتکستايل ضخیم (ضخامت 6

میلیمتر) و پوستة برنج برای کیفیت آب چاه و دو تیمار با
پوشش مشابه در کیفیت آب شور بررسی شد .جدول  5جزئیات
هر تیمار و نحوة کدگذاری آنها را نشان میدهد.

جدول  .3مشخصات فيزيکي و هيدروليکي خاک آزمايششده

بافت خاک

شن
()%

سیلت
()%

رس
()%

لوم سیلتی

4/716

72/530

22/751

 .1هدايت هیدرولیکی اشباع به روش بار ثابت

ρ

1

ECe

()dS/m

( )cm day

()%

1/550

6/690

14/500

1/333

 .1هدايت الکتريکی عصارة اشباع خاک

-1

Cu

10/000

Cc

0/630

 .2شاخص خمیرايی
جدول  .5مشخصات تيمارهای پوشش دور زهکش مورد نظر اين پژوهش

SAR
Na+
Ca+2
Mg+2
0.5
)(meq/lit) (meq/lit) (meq/lit) (meq/lit

2/538 5/000 7/800 7/580

b

1

PI

()gr cm-3

جدول  .4مشخصات شيميايي خاک آزمايششده
pH

Ksat

2

1/003

ضخامت پوشش ژئوتکستايل ضخامت پوستة برنج
تیمار
(سانتیمتر)
(میلیمتر)

منبﻊ آب

RN

3

5

آب چاه

RV

6

5

آب چاه

RNS

3

5

آب شور

RVS

6

5

آب شور
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شکل  .2شکل شماتيکي از مدل فيزيکي بهکاررفته و نحوة قرارگيری لولة زهکش همراه پوششهای دور آن

در طول مدت آزمايش دو بار در هفته دبی ،pH ،EC ،و
پارامترهای کلسیم و منیزيم و سديم برای محاسبة  SARزهاب
اندازهگیری شد .در اين پژوهش ،دبی به روش حجمی EC ،و
 pHو سديم به ترتیب با دستگاه ECمتر و pHمتر و فلیم
فتومتر ،و کلسیم و منیزيم به روش تیتراسیون اندازهگیری شد
( IRI vice Presidency for Planning and Supervision- No.
.)467, 2009

يافتهها و بحث
به منظور ارزيابی عملکرد فنی زهکش در تیمارهای بررسیشده،
روند تغییرات دبی خروجی از زهکش نسبت به زمان در شکل 3
میآيد .همانطور که در شکل ديده میشود ،دبی خروجی
زهکش در همة تیمارها نوسان دارد و بعد از گذشت  42روز از
شروع آزمايش به مقدار ثابتی نرسیده است .اين موضوع
ناپايداری خاک و شرايط مساعد حرکت ذرات خاک به سمت
زهکش و پتانسیل گرفتگی پوشش دور زهکش را نشان میدهد.
مقايسة دبی خروجی در تیمارها نشان داد تیمارهای  RNSو
 RNبه ترتیب بیشترين و کمترين دبی خروجی را دارند .در
تیمارهای آب شور ،پوشش نازک ژئوتکستايل و پوستة برنج
( )RNSنسبت به پوشش  RVSدر خروج زهاب موفقتر عمل

کرد .اين موضوع را میتوان ناشی از تمايل بیشتر پراکندگی
ذرات خاک در اين تیمار (به دلیل وجود سديم زياد و  ESPبرابر
 )4/66دانست؛ طوری که در پوشش نازکتر احتمال تلهاندازی
ذرات پراکندهشده و در نتیجه گرفتگی پوشش کاهش میيابد.
اين در حالی است که در تیمارهای آب چاه پوشش حجیم
ژئوتکستايل و پوستة برنج ( )RVنسبت به پوشش نازک
ژئوتکستايل و پوستة برنج ( )RNبرتری داشت .مقادير درصد
کاهش دبی خروجی از زهکش برای تیمارهای مورد بحث در
چهار بازة زمانی در جدول  6میآيد .همانطور که در جدول 6
ديده میشود ،در بازة زمانی  10تا  20روز میزان جريان خروجی
در همة تیمارها به غیر از تیمار  RNSبهشدت کاهش يافته که
دلیل آن میتواند تحکیم خاک 1و جابهجايی ذرات آن باشد.
حرکت ذرات خاک به سمت زهکش باعث گرفتگی و انسداد
اولیة 2پوشش دور زهکش میشود .پوشش  RNSبعد از گذشت
 20روز روند کاهش دبی يا افزايش گرفتگی پوشش را نشان داد.
همچنین ،افزايش دبی خروجی تیمارهای  RVو  RVSدر بازة
زمانی بعد از  20روز حاکی از رهاشدن تدريجی ذرات خاک
گرفتارشده در پوشش و حرکت به سمت داخل زهکش است.
1. Consolidation
2. Blocking

36

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورة  ،46شمارة  ،1بهار 1394

برای ارزيابی زيستمحیطی عملکرد پوششهای
بررسیشده ،روند تغییرات شوری و نسبت جذب سديم و
اسیديتة زهاب مطالعه شد .روند تغییرات شوری زهاب خروجی
از زهکشها نسبت به زمان در شکل  4میآيد .اين شکل را
میتوان در سه بازة زمانی  15روز ابتدايی آزمايش 15 ،تا 25
روز ،و بعد از  25روز بررسی کرد .در  15روز اولیة آزمايش،
شوری زهاب در همة تیمارها روندی کاهشی داشت که جذب
سطحی کاتیونهای موجود در منبﻊ آب را بر ذرات خاک نشان
میدهد .از بازة زمانی  15تا  25روز ،تغییرات زيادی در مقادير
شوری زهاب مشاهده نشد که ناشی از بهتعادلرسیدن امالح آب
و خاک است .از روز  25مقادير شوری زهاب رو به افزايش
گذاشت که با توجه به همزمانبودن شروع افزايش شوری در

تیمارهای مختلف پوشش ،علت اين حالت را میتوان در تجزية
پوستة سبوس جستوجو کرد .مقايسة شوری زهاب نشان داد
پوشش حجیم و نازک ژئوتکستايل تأثیری بر مقادير شوری
زهاب در طول مدت آزمايش ندارد .از اين رو پتانسیل تخلیة
امالح و زهاب شور در تیمارهای مختلف پوشش تفاوتی ندارد.
البته مقايسة شوری زهاب خروجی از زهکش نسبت به منبﻊ آب
نشان داد تیمارهای  ،RNS ،RV ،RNو  RVSبه ترتیب ،23 ،8
 ،60و  50درصد از امالح موجود در منبﻊ آب را تخلیه کرده
است .نتايج تفاوت غیر معنادار تیمار پوشش را در منبﻊ آب شور
و محسوسبودن تفاوت خروج امالح را در تیمارهای پوشش
حجیم و نازک ژئوتکستايل در منبﻊ آب چاه نشان داد.

جدول  .6مقادير درصد کاهش يا افزايش دبي خروجي از زهکش در سه بازة زماني در طول مدت آزمايش

تیمار

بازة زمانی  10تا  20روز

بازة زمانی  20تا  40روز

RN

-75/95
-32/63
+0/23
-56/97

-76/08
+16/48
-15/78
+17/45

RV
RNS
RVS

تخلیة زهاب دارای  SARباال از آثار منفی تخلیة زهاب به
محیط زيست است .به منظور مقايسة رفتار پوششهای
بررسیشده ،مقادير  SARزهاب خروجی از زهکشها نسبت به
زمان رسم شد (شکل  .)5بر اساس نتايج ،مقادير  SARزهاب
تیمارهای  ،RNS ،RV ،RNو  RVSنسبت به  SARمنبﻊ آب
کمتر بودند .مقادير  SARزهاب هر يک از تیمارهای آب چاه و
آب شور در انتهای بازة زمانی آزمايش تفاوت محسوستری
داشتند .در تیمار آب شور پوشش  RNSدارای زهاب با SAR
بیشتر و در تیمار آب چاه پوشش  RVدارای  SARبیشتری بود.
تیمارهای پوشش نازک و حجیم ژئوتکستايل در خصوص SAR
تفاوت داشتند؛ طوری که در تیمار آب شور پوشش حجیم
( )RVSو در تیمار آب چاه پوشش نازک ( )RNبه لحاظ
زيستمحیطی توصیه میشوند.
به منظور تفسیر نتايج  SARزهاب در تیمارهای
بررسیشده ،مقادير سديم و کلسیم و منیزيم زهاب در شکلهای
 6و  7میآيد .روند تغییرات مجموع کلسیم و منیزيم در همة
تیمارها روندی يکسان داشت .اين روند طی  25روز اول کاهشی
و بعد از آن افزايشی بود (شکل  .)6مطابق شکل  ،8در  25روز
اول آزمايش پوششهای حجیم و نازک ژئوتکستايل تفاوتی در
میزان تخلیة سديم از طريق زهاب نداشتند .از روز  25در تیمار
آب چاه دو پوشش نازک و حجیم رفتاری متفاوت نشان دادند؛

طوری که پوشش  RVنسبت به  RNسديم بیشتری را به زهاب
منتقل کرد .بنابراين ،پوشش نازک نسبت به پوشش حجیم در
خصوص ورود کمتر سديم به محیط زيست ترجیح داده میشود.
نتايج بررسی  pHدر تیمارها (شکل  )8نشان داد  pHاز 6
تا  7/2متغیر است و با افزايش شوری در تیمارهای شور pH
روندی افزايشی و در تیمارهای آب چاه روندی نامشخص و
نوسانی در اين بازه دارد .تیمارهای  RVو  RNبعد از  28روز
آزمايش روند نزولی و تیمارهای  RVSو  RNSاز روز  15روند
صعودی داشتند .تفاوت پوششهای حجیم و نازک ژئوتکستايل
در تیمار آب شور مشاهده شد؛ طوری که  RNSنسبت به RVS
کامال مساعد
ً
دارای  pHبیشتری بود .مقادير اسیديته محیطی
برای رشد باکتریهای بیهوازی ،از قبیل باکتریهای احیاکنندة
سولفات و متانزا ( ،)Kirk, 2004و باکتریهای از خانوادة
گالیونال 1و تیوتريکس ،)Rollin and Lombard, 1988( 2که در
محیط خنثی و دماهای پايین ( 0تا  15درجة سلسیوس) زندگی
میکنند ،فراهم میآورد .اين باکتریها نیز در تشکیل گل اخری
نقشی مهم دارند (شکل  )9و اين موضوع ،خود ،بر روند تجزية
مادة آلی پوسته و ايجاد گاز دیاکسید کربن و تغییرات اسیديتة
زهاب تأثیرگذار است.
1. Gallionella
2. Thiothrixniuea
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RVS

RNS

RV

RVs

RN

RNs

RV

37

RN
10

0.04

سديم (میلی اکی واالن بر لیتر )

8

0.03
دبی (لیتر بر دقیقه )

0.02

6
4
2

0.01

0
40

0
45

40

35

25

30

15

20

5

10

35

30

25

0

زمان (روز)

بررسيشده ( RNو  RNSبه ترتيب زئوتکستايل نازک با پوستة برنج با
کيفيت آب چاه و شور RV ،و  RVSژئوتکستايل ضخيم با پوستة برنج با

شکل  .6تغييرات غلظت سديم زهاب خروجي از زهکش نسبت به زمان در
تيمارهای بررسيشده ( RNو  RNSبه ترتيب زئوتکستايل نازک با پوستة
برنج با کيفيت آب چاه و شور RV ،و  RVSژئوتکستايل ضخيم با پوستة برنج
با کيفيت آب چاه و شور)

کيفيت آب چاه و شور)
RVs

RVS

RN

هدايت الکتريکی (دسی زيمنس بر متر )

3
2.5
2
1.5

1
0.5
0
40

35

30

25

20

RNs

3.5

3.5

15

RV

RN

4

10

5

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
40

30

35

25

0
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10

15

0

5

نسبت جذب سديم (ريشه میلی اکی واالن بر لیتر )

RV

15

5

زمان (روز)

شکل  .3تغييرات دبي زهاب خروجي از زهکش نسبت به زمان در تيمارهای

RNS

20

10

0

زمان (روز)

زمان (روز)

شکل  .7تغييرات  SARزهاب خروجي از زهکش نسبت به زمان در تيمارهای
بررسيشده ( RNو  RNSبه ترتيب زئوتکستايل نازک با پوستة برنج با

شکل  .4تغييرات  ECزهاب خروجي از زهکش نسبت به زمان در تيمارهای
بررسيشده ( RNو  RNSبه ترتيب زئوتکستايل نازک با پوستة برنج با

کيفيت آب چاه و شور RV ،و  RVSژئوتکستايل ضخيم با پوستة برنج با

کيفيت آب چاه و شور RV ،و  RVSژئوتکستايل ضخيم با پوستة برنج با

کيفيت آب چاه و شور)

کيفيت آب چاه و شور)
RVS
RVS

RNS

RV

8

6
5
4
3
2
40

35

30

7.6

15

10

5

0

زمان (روز)

شکل  .5تغييرات مجموع غلظت مجموع کلسيم و منيزيم زهاب خروجي از
زهکش نسبت به زمان در تيمارهای بررسيشده ( RNو  RNSبه ترتيب
زئوتکستايل نازک با پوستة برنج با کيفيت آب چاه و شور RV ،و RVS

ژئوتکستايل ضخيم با پوستة برنج با کيفيت آب چاه و شور)

7.4
7.2
7

6.8

اسیديته

7

مجموع کلسیم و منیزيم (میلی اکی واالن بر لیتر )

9

25

RNS

RN
10
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RV

RN

6.6
6.4
6.2
6
40

35

30

25

20

15

10

5

0

زمان (روز)

شکل  .8تغييرات اسيديتة زهاب خروجي از زهکش نسبت به زمان در
تيمارهای بررسيشده ( RNو  RNSبه ترتيب ژئوتکستايل نازک با پوستة
برنج با کيفيت آب چاه و شور RV ،و  RVSژئوتکستايل ضخيم با پوستة برنج
با کيفيت آب چاه و شور)
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 مشاهدهRN خروج عناصر سديم و کلسیم و منیزيم در تیمار
.شد
ضخامت پوشش مصنوعی در تغییر روند شیمیايی مؤثر
) اين آثار در روندهای شوری (بهويژه در تیمارهای آب چاه.بود
41  با وجود تفاوت، در تیمارهای شور. مشاهده شدpH  وSAR
3  آنها فقطSAR  میزان شوری زهاب و،درصدی میزان دبی
SAR  شوری و، اما در تیمارهای آب چاه.درصد اختالف داشتند
روندهايی تقريباً يکنواخت داشتند و نسبت آنها در شوری و
Kamble et al . بود5/6  و3/8  با ديگر تیمارها به ترتیبSAR
) نشان دادند پوشش مرکب ژئوتکستايل و شن درشت2008(
نسبت به پوشش شن درشت برتری محسوسی در کاهش
Nnadi et ، همچنین. داردESP  و،SAR ،EC ،pH پارامترهای
،SAR ) نشان دادند استفاده از ژئوتکستايل در کاهش2014( al
 زهاب به منظور استفادة مجدد در آبیاری گیاهانpH  و،EC
 مقايسة نتايج اين دو تحقیق با.زراعی میتواند موفق عمل کند
تحقیق حاضر تأيیدی است بر نتايج اين تحقیق مبنی بر نقش
 تغییرات.مؤثر ژئوتکستايل بر کیفیت زهاب عبوری از آن
اسیديته شرايط محیطی مساعد برای رشد باکتریها را نشان داد
 روند تغییرات.که به گرفتگی بیولوژيکی پوششها اشاره میکرد
اسیديته در تیمارهای شور افزايشی بود؛ ولی در تیمارهای
 اين طیف عددی. نوسان داشت7/6  تا6 آب چاه در محدودة
) مطابقت2008( Palmeira et al اسیديته با نتايج پژوهش
.دارد
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نتيجهگيری
 ساعتة زهکشهای مرکب1000 در اين پژوهش عملکرد
 آزمايش.ژئوتکستايلـ پوستة برنج و اثر شوری بر آن بررسی شد
 میلیمتر) و ضخیم3( روی پوشش مصنوعی با دو ضخامت نازک
 در کل. میلی متر) و دو کیفیت متفاوت منبﻊ آب انجام شد6(
 به ترتیب بیشترين وRN  وRNS مدت آزمايش تیمارهای
 درصد تغییرات دبی در.کمترين گرفتگی را بین تیمارها داشتند
55 RNS  درصد و در6  حدودRN ابتدا و انتهای آزمايش در
 کمترين زهاب خروجی را داشت؛ به طوریRN  تیمار.درصد بود
،RV ،RNS که نسبت دبی در اين تیمار در مقايسه با تیمارهای
 نوسان دبی خروجی در. بود0/116 ،0/06 ،0/05  به ترتیبRVS
تیمارهای مختلف نشان داد خاک تحت تأثیر شوری و پوشش
دور زهکش به تعادل پايدار نمیرسد و عالوه بر آن کمترين
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