Archvie of SID

«اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی»
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،گروه مهندسی آب
 77الی  78آذرماه 7889

زهکشی کنترل شده راه حلی در مدیریت جامغ منابغ آب

ػلی حیدر نصرالهی
دانشجوی دکترای آبیاری وزهکشی دانشگاه شهید چمران اهوازaliheidar_20@ yahoo.com

مولود حیدری نیا
داشجوی کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

مهدی بهرامی
دانشجوی دکترای آبیاری وزهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده
اص آًزائيىِ ّذف اص ارشاي عشح ّاي تَسقِ هٌاتـ آب ،ايزاد صيشتٌاّاي تَسقِ وطاٍسصي اص عشيك تأهيي ،اًتمال ،تَصيـ ،اصالح
ٍتْثَد سيستن ّاي آتياسي ٍ صّىطي تَام تا تْثَد هطخصات خان تشاي افضايص تَليذ هحصَل ٍ اصدياد دسآهذ هي تاضذ لزا تَرِ
تِ احشات ًاخَاستِ صيست هحيغي ارشاي ايي ًَؿ عشح ّا ٍ واّص احشات تخشيثي آًْا دس سًٍذ تَسقِ پايذاس هَسد تأييذ هي تاضذ.
ت شاي تِ حذالل سساًذى احشات هخشب وَتاُ هذت ٍ تلٌذ هذت صُ آتْا تش هحيظ صيست  ،تَليذات گياّي  ،حاصلخيضي خان ٍ ويفيت
آب ،تَرِ تِ هسائل هذيشيتي دس پشٍطُ ّا ٍ حَضِ ّاي آتشيض حائض اّويت است .صّىطي وٌتشل ضذُ يىي اص ساُ حل ّاي فوذُ دس
هذيشيت راهـ هٌاتـآب هي تاضذ .ص يشا وٌتشل ووي ٍ ويفي رشياى آب احشات هخشب صيست هحيغي سا واّص هي دّذ .صّىطي
وٌتشل ضذُ تافج افضايص واسآيي هصشف آب ،افضايص فولىشد هحصَل ٍ افضايص ويفيت صّاب هي ضَد .واّص حزن صُ آب ّاي
خشٍري دس صّىطي وٌتشل ضذُ تافج واّص ضستطَي هَاد غزائي تخصَظ هَاد غزائي تسياسهتحشن هاًٌذ ًيتشات هي گشدد.
صّىطي وٌتشل ضذُ تا افضايص ساًذهاى هصشف وَد صهيٌِ سا تشاي واّص همذاس وَد هصشفي فشاّن وشدُ ٍهَرة واّص خساست
ًاضي اص آلَدگي آب ّاي صيشصهيٌي هي ضَد.
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مقدمه
وطاٍسصي پايذاس فثاستست اص هذيشيت هٌاتـ عثيقي ٍ پايِ تشاي تأهيي ًياصّاي هتغيش اًساى تَام تا حفؼ ٍ تْثَد ويفيت هٌاتـ
عثيقي ٍ پايِ ٍ هحيظ صيست .اص عشفي هذيشيت راهـ هٌاتـ آب فشآيٌذي است وِ دس احش تَسقِ ي هتَاصى هٌاتـ آب ،صهيي ٍهٌاتـ
ٍاتستِ تِ آى هَرة تيطيٌِ وشدى سفاُ التصادي ٍ ارتوافي هي ضَد تذٍى ايٌىِ تِ پايذاسي صيست هحيغي آسية تشساًذ.
ّوچٌيي تا تَرِ تِ تقشيف تاًه رْاًي صّىطي فشآيٌذ خاسد وشدى آب سغحي اضافي ٍ هذيشيت سفشُ آب صيشصهيٌي ون فوك اص
عشيك ًگِ داضت ٍ دفـ آب ٍ هذيشيت ويفيت آب تشاي سسيذى تِ هٌاتـ دلخَاُ التصادي ٍ ارتوافي است دس حالي وِ هحيظ
صيست ًيض حفؼ ضَد.
حال تا تَرِ دليك تِ تقاسيف «تَسقِ پايذاس وطاٍسصي» «هذيشيت يىپاسچِ هٌاتـ آب» ٍ «صّىطي» ًتيزِ هي ضَد وِ صّىطي
هي تايست دس لالة «هذيشيت يىپاسچِ هٌاتـ آب» حشوت ًوايذ .دس ايي حشوت هي تايست تِ هَاسد صيش تَرِ ًوَد.
-1واسآيي هصشف آب
 -2وويت ٍ ويفيت صُ آتْا ٍ پساب فاضالب ّا تشاي استفادُ هزذد
 -3سٍش ّاي رذيذ صّىطي ساصگاس تا هحيظ
چٌيي تٌؾش هي سسذ افضايص تْشُ ٍسي ًياصهٌذ ًگشضي ٍالـ تيٌاًِ تش دسفشصِ هذيشيت تَاهاى آتياسي ٍ صّىطي دسسغح حَضِ ي
آتشيض تِ فٌَاى اصلي تشيي ٍاحذ رغشافي ائي هذيشيت آب هي تاضذ تا تاتقادل تخص ووي ٍ ويفي هٌاتـ ٍ هصاسف آب ٍ افوال الگَي
هصشف تْيٌِ صهيٌِ تْشُ تشداسي تٌْيِ ٍ افضايص تْشُ ٍسي آب فشآّن گشدد.
تٌاتشايي دسًگشضي رذيذ تِ هذيشيت صّىطي هي تايست اص عشيك:
اصالح ٍ تْثَد هقياسّاي عشاحي صّىطي تا استفادُ اص اسصياتي صّىص ّائي وِ لثالً احذاث ضذُ اًذ، استفادُ اص هذل ّاي سياضي ٍ لحاػ ًوَدى هقياسّاي صيست هحيغي دس هشاحل عشاحي ٍ ارشاي سيستن ّاي صّىطيالذام ًوَدُ ٍ تا تأويذتش ايي ًىتِ وِ تشاي داضتي وطاٍسصي پايذاس اص ًؾش صيست هحيغي ،استفادُ اص سٍش ّاي «ًْادُ ون،
وطاٍسصي پايذاس» تَصيِ ضذُ است ،اسصياتي عشح ّاي رذيذ تَسقِ هٌاتـ آب اًزام گيشد .يىي اص سٍضْاي هذيشيت سغح ايستاتي
ٍ وٌتشل صُ آب خشٍري صّىطي وٌتشل ضذُ است.

مواد و روشها
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هغالة گشد آهذُ دس ايي تحميك تا استفادُ اص تشسسي ٍ هشٍس تزشتِ ّاي هختلف دس صهيٌِ صّىطي وٌتشل ضذُ تْيِ ضذُ است.
صّىطي وٌتشل ضذُ سالْاست وِ دستشخي وطَسّا ًؾيش ّلٌذ ،اياالت هتحذُ ٍ هصش هَسد استفادُ لشاس هي گيشد .هغالقاتي وِ اخيشاً
تِ فول آهذُ ًطاى هي دّذ وِ ايي سٍش هي تَاًذ دس تسياسي اص وطَسّاي ديگش ًيضهَسد تْشُ تشداسي لشاس گيشد .دس ايي تحميك تِ
تقشيف ،واستشد ٍ ًتايذ تذست آهذُ دس هَسدّاي هختلف صّىطي وٌتشل ضذُ پشداختِ هيضَد.

نتایج و بحث
-7تؼریف
سيستن ّاي صّطىي سٌتي ،چِ اص ًَؿ سغحي ٍ چِ اص ًَؿ صيش سغحي تشاي هَاسدي ارشا هي ضًَذ وِ تخَاّين آب اضافي سا
دسهذت هقيٌي اص صهيي خاسد وٌين ٍ اص هاًذاتي ضذى يا سيالتي ضذى اساضي رلَگيشي وٌين .اها تا تَرِ تِ ووثَد آب ٍ هسائل
صيست هحيغي هوىي است ضشايغي ٍرَد داضتِ تاضذ وِ تخَاّين خاسد ضذى آب اص صهيي فمظ دسهَالـ لضٍم اًزام گشدد .دس
ايٌصَست سيستن صّىطي تايذ واهالً تحت وٌتشل تاضذ لزا تِ ايي ًَؿ سيستن ّا صّىطي وٌتشل ضذُ 1گفتِ هي ضَد.
صّىطي وٌتشل ضذُ يىي اص ساُ حل ّاي فوذُ دس هذيشيت راهـ هٌاتـآب هي تاضذ .صيشا وٌتشل ووي ٍ ويفي رشياى آب احشات
هخشب صيست هحيغي سا واّص هي دّذ الثتِ صّىطي وٌتشل ضذُ داساي هقايثي ًيض هي تاضذ وِ اص آى رولِ هي تَاى تِ هسذٍد
ضذى تيَلَطيىي لَلِ ّاي صّىص دس احش غشلاب تَدى عَالًي هذت ،واّص ّذايت ّيذسٍليىي خان اعشاف لَلِ ّاي صّىص دس احش
هتَسم ضذى خان ٍ يا تخشية ديَاسُ واًالْا دساحش تاال ٍ پائيي سفتي سغح آب اضاسُ وشد اها ايي آحاس دسهمايسِ تا فَائذ صّطىي
وٌتشل ضذُ ًاچيض هي تاضذ.
صّىطي وٌتشل ضذُ تلفيك آتياسي ٍ صّىطي است .تا تاص ٍ تستِ وشدى خشٍري صّىص هي تَاى سغح آب سا دس داخل خان دس
حذي هغلَب حفؼ وشد تغَسيىِ گياُ تتَاًذ تِ ووه ًيشٍي هَئيٌِ اي اص آب استفادُ وٌذ ٍ دس فيي حال تِ گياُ آسيثي اص ًؾش
هاًذاتي ضذى ٍاسد ًگشدد .صّىطي وٌتشل ضذُ يىي اص ساُ حل ّاي فوذُ دس هذيشيت راهـ هٌاتـآب هي تاضذ .صيشا وٌتشل ووي ٍ
ويفي رشياى آب احشات هخشب صيست هحيغي سا واّص هي دّذ الثتِ صّىطي وٌتشل ضذُ داساي هقايثي ًيض هي تاضذ وِ اص آى
رولِ هي تَاى تِ هسذٍد ضذى تيَلَطيىي لَلِ ّاي صّطه دس احش غشلاب تَدى عَالًي هذت ،واّص ّذايت ّيذسٍليىي خان
اعشاف لَلِ ّاي صّىص دس احش هتَسم ضذى خان ٍ يا تخشية ديَاسُ واًالْا دساحش تاال ٍ پائيي سفتي سغح آب اضاسُ وشد اها ايي آحاس
دسهمايسِ تا فَائذ صّطىي وٌتشل ضذُ ًاچيض هي تاضذ.

1- Control drainage
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 -2فواید زهشکی کنترل شده
سيستن ّاي صّطىي تِ عَس هقوَل تشاي تذتشيي ضشايظ عشاحي هي ضًَذ .دس ًتيزِ سيستن دس اغلة اٍلات ،آتي تيطتش اص همذاس
تْيٌِ سا اص خان خاسد هي وٌذ همذاسي تيص اص آًچِ وِ سغح ايستاتي سا دس حذ هَسد ًياص تخثيت وٌذ ٍ يا ضَسي سا وٌتشل ًوايذ.
ّويي خَد تافج هي ضَد وِ تقضي اص صاسفيي تيص اص حذ ًياص آتياسي وٌٌذ تا سعَتت سا دس حذ تْيٌِ ًگِ داسًذ صّىطي وٌتشل
ضذُ تافج :
 -1افضايص واسآئي هصشف آب
 -2واّص ّذس سفت آب (افضايص ساًذهاى آتياسي)
 -3افضايص فولىشد
 -4واّص حزن صّاب خشٍري تا  55دسصذ صّىطي سٌتي
 -5افضايص ويفيت صّاب خشٍري
ٍ -6لَؿ پذيذُ ًيتشيفيىاسيَى تِ دليل سعَتت تاالتش دس هحيظ سيطِ
 -7ضستطَي ووتش اهالح
ّ -8ذسسفت ووتش فسفش ٍ ًيتشٍطى (واّص آلَدگي هحيظ صيست ٍ افضايص حاصلخيضي خان)
 -9حفاؽت اص سٍدخاًِ ّا ،تاالب ٍ هٌاعك حساس تِ آلَدگي  ،هيضَد.
 -8پیش نیاز زهکشی کنترل شده
تشاي صّىطي وٌتشل ضذُ ٍرَد ضشايظ صيشضشٍسي هي تاضذ:
اساضي وطاٍسصي ًسثتاً هسغح استفادُ اص سٍش آتياسي سغحي داساتَدى ساهاًِ صّىطي هصٌَفي (سٍتاص يا تستِ) ٍرَد چاّىْاي تاصسسي ٍ سايش ساصُ ّائي وِ تتَاى سغح آب سا دس صّىطْا وٌتشل وشد ٍرَد فاللوٌذي وطاٍسصاى-يىپاسچگي دس اساضي ٍسيـ ٍ ،فذم وطت هحصَالت هختلف
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-4مالحظات طراحی
تا تَرِ تِ هغ الة فَق اّذاف صّىطي وٌتشل ضذُ فثاستٌذ اص :تخثيت سغح ايستاتي تِ ًحَي وِ تشاي تَْيِ خان ٍ تٌفس گياُ
فضاي وافي تأهيي ضذُ ٍ دس فيي حال اصخشٍد تيص اص حذ آب رلَگيشي تقول آيذ ،ون وشدى تحشن ًوه ّاي هَرَد دس صيش
سيطِ تا حذ هوىي تِ عَسي وِ فمظ ًوه تَسقِ سيطِ ّا دس حذ تحول گياُ پائيي ًگْذاضتِ ضَد ايي اهش ايزاب هي وٌذ وِ
حذالل ًفَر فوك آب ٍرَد داضتِ تاضذ ٍ تاحذ هوىي اص ضستِ ضذى ًوىْائي وِ هوىي است دس هٌاعك پائيي دست ايزاد هطىل
ًوايذ رلَگيشي گشدد.
سيستن صّطىي تايذ ايي اهىاى سا داضتِ تاضذ وِ سغح ايستاتي دس صّىص ّاي دسرِ  ٍ 3حتي االهىاى دس صّىص ّاي دسرِ 2
سا وٌتشل ًوايذ .تشاي ايي هٌؾَس ًوي تَاى اص سيستن ّاي هشسَم صّىطي وِ دسآًْا پس اص لَلِ گزاسي سغح خان پَضيذُ ضذُ ٍ
ّيچ وٌتشلي تش آى ًوي تاضذ استفادُ گشدد .تا استفادُ اص ًشم افضاسّاي واهپيَتشي هاًٌذ SWAPيا  DRANMODوِ داساي
اهىاًات عشاحي صّىطي وٌتشل ضذُ هي تاضٌذ ،هي تَاى عشح سا لثل اص ارشا ضثيِ ساصي ًوَدُ ٍ فولىشد آى سا هَسد تشسسي لشاس
داد .هسلواً دس ايي ًَؿ سيستن ّا ًياص تِ توْيذات ساصُ اي خاصي هي تاضذ وِ تايذ دس ًؾش گشفتِ ضَد .سيستن عشاحي ضذُ تشاي
صّىطي تاي ذ تِ ًحَي تاضذ وِ تش ويفيت آب خشٍري ًيض وٌتشل داضت .تِ ايي تشتية وِ تتَاى اص ًماط هختلف هَسد ًؾش صاسؿ يا
ساصهاى ّاي هحيظ صيست ٍ تْذاضت ًوًَِ تشداسي وشدُ ٍيا هقياسّاي ويفي آب سا اًذاصُ گيشي ًوَد.
 -5سازه های کنترل سطح ایستابی
آًچِ دس صّىطي وٌتشل ضذُ حائض اّويت هي تاضذ ايي است وِ دتي صّىطْا اص ًؾش صهاى ٍ همذاس وٌتشل ضَد .صهاى دتي سيستن
صّىطي سا هي تَاى اص عشيك ًصة دسيچِ ّاي هقوَلي يا خَدواس وٌتشل ًوَد .دٍ گًَِ ي فوذُ ساصُ ّاي وٌتشل سغح ايستاتي
فثاستٌذ اص:
ًَ -1ؿ دستي يا  Flashboard typeوِ ايي ساصُ سا ًوي تَاى اتَهاتيه ًوَد ٍ هوىي است ًياص تِ هشالثت ّا ي سٍصاًِ
داضتِ تاضذ،ضىل(.)1
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شکل( :)7سازه کنترل سطح ایستابی از نوع دستی

ًَ -2ؿ ضٌاٍس يا  Float typeوِ هقوَالً تِ صَست پيص ساختِ تْيِ ٍ تشاي اتَهاتيه وشدى تسياسهٌاسة
تش است ،ضىل(.)2

شکل( :)2سازه کنترل سطح ایستابی از نوع شناور
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تقذاد ساصُ ّاي وٌتشل دس ٍّلِ ي اٍل تستگي تِ تقذاد هٌاعك ًياصهٌذ وٌتشل سغح آب داسد ّوچٌيي ضية ولىتَسّا ٍ صهيي دس
تقذاد ساصُ ّا تأحيش گزاس است.
هذيشيت سغح ايستاتي دس صّىص وٌتشل ضذُ تايذ تِ گًَِ اي تاضذ وِ ضشايظ صيش تشاي گياُ ٍ خان تشلشاس تاضذ :سغح آب دس
گياّاى ون فوك تايستي دس فوك ووتشي لشاس گيشد ،سغح آب دس خاوْاي ضٌي تايستي دس فوك ووتشي وٌتشل ضَد ،افت سغح
ايستاتي تِ آساهي صَست گيشد تا سثة سسَبٍ ،سٍد آلَدگي تِ صّىص ٍ تخشية ساختواى خان ًگشدد .دسهذيشيت سيستن ؛ تٌؾين
ساصُ وٌتشل ،هذيشيت ضَسي ،اضافِ وشدى آب (آتياسي)  ،پايص ٍ صهاى تٌذي آتياسي تسياس حائض اّويت است ٍ تايذ هذًؾش لشاس گيشد.
-6نکات بهره برداری و مدیریت سیستم
هذيشيت هٌاسة سغح ايستاتي دسصّطىي وٌتشل ضذُ تافج حذاوخش تاصدُ هحصَل ٍ واسوشد هٌاسة ٍتذٍى هطىل سيستن صّىطي
هي تاضذّ .شچٌذ هذيشيت تْ يٌِ سغح ايستاتي تِ دليل غيشلاتل پيص تيٌي تَدى تَصيـ  ،همذاس ٍ هذت تاسًذگي واسي دضَاس است.
دس صّىطي وٌتشل ضذُ سغح آب ًَساى داسد ٍ دسًتيزِ وٌتشل هٌاسة ًَساًات سغح آب ًياص تِ ًؾاست هستوش ٍدليك داسد .تشاي
هذيشيت تْتش سغح ايستاتي ٍدس ًتيزِ افضايص هحصَل تيطتش دس اٍليي سال ساُ اًذاصي ساصُ ّاي وٌتشل ،چاّه ّاي هطاّذُ اي
ٍ تا ًسيَهتشّا رْت تقييي ساتغِ ي فوك سغح ايستاتي ٍدستشس پزيشي آب خان تشاي گياُ ،تايستي ًصة ضًَذ .تشاي ّش ًوًَِ
خان حذالل تايستي يه چاّه دسًؾش گشفت.
 -8نگهداری و تؼمیرات
دس پشٍطُ ّاي صّىطي هطاس وت ّاي هشدهي ٍ تطىل ّاي آب تشاى ًمص اساسي داضتِ ٍ هي تَاى گفت تذٍى ّوىاسي آًْا يه
سيستن صّىطي ًخَاّذ تَاًست دٍام آٍسدُ ٍ يا هفيذ ٍالـ گشدد .اص آًزائيىِ هٌافـ استفادُ اصسيستن ّاي صّىطي وٌتشل ضذُ
تيطتش تشاي اساضي پائيي دست هي تاضذ لزا ووه ّاي هالي ٍ ًؾاست تش احشات صيست هحيغي اص ٍؽايفي است وِ تَسظ تخص
دٍلتي تايذ صَست گيشد .احشات هخثت ًگْذاسي ٍ تقويشات ضثىِ ّاي آتياسي تَسظ صاسفيي تسياس هطَْد ٍضَاّذ آى دس تسياسي اص
ًماط دًيا ٍ رَد دادس ٍلي ايي احشات تشاي ضثىِ ّاي صّىطي هطَْد ًيست ٍ تٌْا دسصَستي وِ ضثىِ صّىطي تا ضثىِ آتياسي
عَسي تلفيك ضذُ تاضٌذ وِ رذا وشدى آًْا اص يىذيگش اهىاى پزيش ًثاضذ ،صاسفيي توايل تِ ّوىاسي خَاٌّذ داضت .ايٌىِ صاسؿ
احساس هالىيت تش سيستن صّىطي داضتِ تاضذ دس پايذاسي آى تسياس هؤحش است  ،فقال تَدى سيستن تستگي تِ ضشايظ آب ٍَّائي
ٍ دٍسُ سضذ گياُ داس د .تٌاتشايي صاسؿ هي تَاًذ سغح ايستاتي سا پايص ًوَدُ ٍ دسصهاًي وِ ًياص تِ صّطىي تاضذ آى سا فقال ًوايذ.
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نتایج
ًتايذ تحميمات اًزام ضذُ لاتليت ارشاي سيستن وٌتشل سغح ايستاتي سا ،تِ صَست آتياسي صيشصهيٌي ٍ صّىطي وٌتشل ضذُ تأييذ
هي وٌذ .تأحيش وٌتشل سغح ايستاتي تش همذاس ول هحصَل دس تواهي هغالقات اًزام ضذُ هقٌي داس تَدُ است .واّص حزن صُ آب
ّاي خشٍري دس صّىطي وٌتشل ضذُ تافج واّص ضستطَي هَاد غزائي تخصَظ هَاد غزائي تسياسهتحشن هاًٌذ ًيتشات هي ضَد.
صّىطي وٌتشل ضذُ تا افضايص ساًذهاى هصشف وَد صهيٌِ سا تشاي واّص همذاس وَد هصشفي فشاّن هي وٌذ وِ ايي تِ ًَتِ ي خَد
تافج واّص غلؾت ًيتشات ضستطَ ضذُ ٍ واّص خساست ًاضي اص آلَدگي آب ّاي صيشصهيٌي هي ضَدّ .وچٌيي فالٍُ تش واّص
ضستطَي هَاد غزائي تا فشآّن وشدى هحيظ تي َّاصي صهيٌِ سا تشاي افضايص ديٌيتشيفيىاسيَى فشآّن هي وٌذ اص عشف ديگش
افضاي ص ًيتشات صدائي سثة واّص ًيتشات تِ فشم ّاي اوسيذي ٍگاصي ضذُ ٍاص ايي عشيك ّن سثة واّص آلَدگي آتْاي صيش
صهيٌي ٍ هحيظ هي ضَد .فذم تَرِ تِ هذيشيت سيستن صّىطي وٌتشل ضذُ،پياهذّاي ًاگَاسي داسد ٍلي دس فَض ،هَفميت ايي
ساهاًِ هي تَاًذ تِ تْثَد هحيظ صيست ٍ افضايص واسآئي آتياسي تياًزاهذ .دسخصَظ ايشاى هي تَاى دستشخي اص عشح ّاي صّىطي
خص َصاً دس استاى خَصستاى دس عشحْائي وِ آب صيشصهيٌي ضيشيي ضذُ ٍ  ECآى تِ حذ لاتل لثَلي سسيذُ است اص صّطىي وٌتشل
ضذُ استفادُ وٌين ٍ آى سا تا آتياسي صيشصهيٌي دس تشخي فصَل تشوية وٌين .تا تَرِ تِ تحميمات اًزام ضذُ دسًْايت هي تَاى
گفت:

زهکش کنترل شده یکی از راه حل های جامغ مدیریت منابغ آب ،کورسوئی جهت بهبود اراضی تحت زهکشی ،صرفه
جوئی در مصرف آب  ،کود و همینطور حفاظت از محیط زیست می باشد.

منابغ
-1فليضادُ،ا .)1384( .صّىطي رذيذ ،اًتطاسات داًطگاُ اهام سضا (ؿ).
-2وويتِ هلي آتياسي ٍصّىطي،1383 ،هزوَفِ هماالت سَهيي واسگاُ فٌي صّىطي 23هْش .1383
 -3وويتِ هلي آتياسي ٍصّىطي ، 1385 ،هزوَفِ هماالت چْاسهيي واسگاُ فٌي صّىطي 18آتاى هاُ .1385
4-Avars, J.E., Christen, E.W., Hornbuckle, J.W., 2006.Controlled drainage for improved water management in arid
regions irrigated agriculture. Agricultural water management 86(2006):128-139
5-Frankenberger, J., Kladivko, E., Sands, G., Jagnes, D., Questions and answers about drainage water management
for the mhdwest. Drainage water management.

8

Archvie of SID
6-Valero, C.S., Madramootoo, C.A., Stampfli, N., 2006. Water table management impacts on phosphorus loads tile
drainage. Agricultural water management 89(2007):71-80
7-Wesstrom, I., Messing, I., 2006. Effects of controlled drainage on N and P losses and N dynamics in a loamy sand
with spring crops. Agricultural water management 87(2007):229-240

9

