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 چکیده
اشند که بسطح وسیعی از اراضی شالیزاری کشور به دلیل باال بودن سطح آب زیرزمینی و نزدیكی به دریا دارای مشكل زهكشی می

سازد. با احداث شبكه کار در کشت سنتی، امكان کشت و کار مكانیزه را دشوار و در مواردی غیر ممكن می طیضمن سخت شدن شرا

های خواهد شد. یكی از بهترین روش ادیموجود، ضریب کشت محصول نیز ز تیضمن بهبود وضع ،زهكشی زیرزمینی در این نوع اراضی

سامانه  یانجام شده رو یهایریگو اندازه یه زهكشی موجود در منطقه است. بررسسامان یابیو ارز یریگها، بررسی، اندازهطراحی زهكش

در مرکز ترویج و توسعه تكنولوژی هراز نشان داد که پوسته برنج  واقع یمتر مربع 11601موجود در کرت شالیزاری  ینیرزمیز یزهكش

های خروجی . زه آبباشدیم یخوب اریعملكرد بس یال، داراس 11بعد از گذشت  ،ینیرزمیاستفاده شده به عنوان پوشش دور لوله زهكش ز

ساعت پس از باز  0 ،یستابیسطح ا نینماید. همچنمی داز سامانه زهكشی مورد مطالعه، زالل و شفاف بوده و عدم وجود ذرات خاك را تایی

راه ندارد، همرا به یطیمح ستیز بیآس گونهچیه که یماده آل کیعنوان افت کرد. پوسته برنج به متریسانت 01 زانیکردن چاهک کنترل به م

با شن  سهیاتمام شده در مق متیبودن و ق سترسداشته و با توجه به در د یزاریشال یاراض ینیرزمیز یدر سامانه زهكش یخوب اریبس ییکارآ

کشور  شمال یزاریشال یاراض ینیرزمیز یزهكش یهاسامانه یبرا یمناسب نهیگز ،یطیمحستیمالحظات ز نیشده و همچن یبندو ماسه دانه

 .باشدیم

 لوله زهكشی ،پوسته برنجاراضی شالیزاری،  واژگان کلیدی:

 

 بیان مساله

فصاال،  هااای مختلااك زهكشاای در اراضاای شااالیزاری شااامل زهكشاای در دوره رشااد باارنج، زهكشاای میاااندوره

باشاد. بااالبودن ساطح زهكشی در زماان برداشات و زهكشای جهات محصاوالت کشات دوم  پاس از برداشات بارنج  می

وسایعی  خاشن نفوذپاذیری خااك ساطحی و فقادان شابكه زهكشای مناساب سابب شاده کاه بباود ینیآب زیرزمینی، پاا

از اراضاای شااالیزاری شاامال کشااور فقااط در دو فصاال از سااال  بهااار و تابسااتان  تحاات کشاات باارنج قاارار گرفتااه و در 

دساات  دار شااده و قابلیاات کشاات خااود را ازصااورت غرقاااب درآمااده و زهو زمسااتان در ا اار بارناادگی به یزیهای پااافصاال

و بااا اسااتفاده از  یهااای مااازاد سااطحتخلیااه آب جهاات . زهكشاای در زمااان رشااد باارنج 1836و همكاااران،  یبدهنااد  درز

گیاارد. در زمااان بااین حااداکزر پنجااه زناای و ابتاادای رشااد زایشاای، زهكشاای میااان هااای زهكشاای روباااز صااورت میکانال

شاود. در ایان فرآیناد، ضامن تهویاه خااك، ساموم جماع شاده در منطقاه توساعه ریشاه گیااه بارنج نیاز از فصل انجام می

شاود. زماان برداشات محصاول ضاروری اسات محصاول می شود کاه ایان عمال باعاز افازایش عملكاردمحیط خارج می

آالت کشااورزی در آن باه ساهولت انجاام پاذیرد. پاس از تخلیاه تا سطح مزرعه باه حادی خشاک شاود کاه تاردد ماشاین

کاه باا  نادماهاا بااقی میکامل آب سطحی با کاناال زهكشای، باه دلیال نااهمواری ساطح زماین، مقاداری آب در فرورفت ی

 آالت کشاورزی برای استفاده آسان و با راندمان کاری باالی ماشینشود. مینی تخلیه میتبخیر و زهكشی زیرز
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 جهت برداشت،



 
 

پااذیری خاااك بااه حااد مطلااوب برسااد. الزم اساات تااا در کمتاارین زمااان ممكاان رطوباات خاااك کاااهش یافتااه و تحمل

از  یسااتابیسااطح ا عیانااداختن ساار نییکنتاارل شااده اساات و امكااان پااا یزهكشاا ینااوع قااتیدر حق ،یزاریشااال یزهكشاا

وجاود خواهاد داشات.  شاود،یکنتارل کنناده کاه باا بااز نماودن چاهاک انجاام ما یهایو خروج ینیرزمیز یزهكش قیطر

  اارید یخاااك و پارامترهااا اتیهااا، خصوصااماننااد ارتفاااع و زمااان کنتاارل تااراز آب، عمااق و فواصاال زهكش یعااوامل

کنتارل شاده ماو ر هساتند   اکارم و همكااران،  یعملكارد زهكشاکاناال در  ایا ینهار خروجا بعادو ا شیآرا لیسامانه از قب

1830.  

 یاجاارا طیفااراهآ آماادن شاارا نیهمچناا ،یناایرزمیو کاااهش سااطح آب ز یرینفوذپااذ ،یزاریشااال یاراضاا یتنااوع کاااربر

اساتفاده  ی . هادف اصال1830 را،یاسات  پاذ ینایرزمیاحاداث زهكاش ز یایاشاخآ و پاوك نماودن خااك از مزا اتیعمل

اسااتفاده  یبارا ییقابال جابجاا یکااار طیخااك و شارا تیبهباود وضاع ،یزاریدر مازارع شااال ینایرزمیز یاز ساامانه زهكشا

کشاات  نیو همچناا اسیااباازرم مق یزاریشااال یهاااکشاات و کااار در کرت یخصوصااا باارا یکشاااورز یهانیاز ماشاا

  . 1998 ما،یو موراش نوی اگ باشدیم یزاریدر مزارع شال یزارمحصوالت خشكه

 لیاابااه دل كنیزهكااش بااا پوشااش پوسااته باارنج کمتاار از زهكااش بااا پوشااش شاان و ماسااه اساات، لاا یچنااد دباا هاار

کاه مناابع قرضاه  یدر منااطق ژهیوو حمال و نقال و انتقاال شان و ماساه باه هیاته یبااال ناهیو هز یطیمح ستیمشكالت ز

 نی. همچناباشادیما هیعنوان پوشاش زهكاش قابال توصادارناد، اساتفاده از پوساته بارنج باه یادیااز محل پروژه فاصاله ز

خورده اطاراف خااك دسات یهاایژگاینصاب و و طیباودن خااك، شارا ییایاعملكرد مناساب پوساته بارنج باه شاور و قل

در زمااان  یگاال وال انیاا، اساسااا بااه واسااطه جرلولااه زهكااش یخاااك رو یریدارد. کاااهش نفوذپااذ یزهكااش بساات 

 ایا ییمزرعاه، کاارا طیاساتفاده شاده اسات. باا توجاه باه شارا شاشعنوان پوپوسته برنج کاه باه هیاست و نه تجز یگلخراب

 یهاانیو در زم یعمار طاوالن كیضاع یباا زهكشا یهاانیساال باشاد. در زم 11پوساته بارنج ممكان اسات تاا  دیعمر مف

 . پوشاش دور زهكاش باا هادف کااهش 1999و همكااران،  یانیازویخاوب عمار پوساته بارنج کوتااه اسات  م یبا زهكش

در عملكاارد  یاطااراف آن نقااش مهماا یكیدرولیااه تیهاادا شیافاازا نیدرون زهكااش و همچناا بااهورود ذرات خاااك 

سااتفاده قاارار مااورد ا یناایرزمیز یزهكشاا یباارا یمختلفاا یها . پوشااش1891دارد  قااانع و همكاااران،  یناایرزمیزهكااش ز

 مااتیو ق ندر دسااترس بااود لیدلآن اساات کااه بااه یروناایباارنج، پوسااته ب دیااتول یاز محصااوالت جااانب یكاای. رناادیگیماا

 یدر اراضاا یناایرزمیز یزهكشاا یهاعنوان پوشااش اطااراف لولااهشااده، بااه یبناادبااا شاان و ماسااه دانه سااهیمناسااب در مقا

 مورد استفاده قرارگرفته است. یزاریشال
 

 معرفی دستاورد

 متااریلاایم 111دار مشاابک بااا قطاار مااوج یساایویاز نااوع پاا یزهكشاا یهامااورد مطالعااه، لولااه یدر سااامانه زهكشاا

کااه توسااط دساات اه  متااریسااانت 11و بااه عاار   یلیبااا مقطااع مسااتط یهاداخاال ترانشااه یمتاار 11 ، بااه فواصاال 1 شااكل 

ترانشاه، پوساته بارنج باه ارتفااع  داخاله زهكاش کاار گذاشاته شاده در لولا یحفر شده بود، قارار داده شادند. رو نچریتر

آن بااا توجااه بااه  یدر هاازار و عمااق کارگااذار 0/1 یزهكشاا یهالولااه بی . شاا1شااده بااود  شااكل  ختااهیر متااریسااانت 81

درجاه باه لولاه جماع کنناده  بادون  91 هیاباا زاو یزهكاش جاانب یهالولاه یاسات. تماام متریسانت 98تا  01طول لوله از 

آب باه  هیاشاده کاه جهات بااز و بساته نماودن و تخل هیاچاهاک کنتارل تعب ،ی. در محال خروجاشاوندیسوراخ  متصل م

عكااس چاهااک کنتاارل نشااان  1داخاال و اطااراف آن و در شااكل  یهاکاارت و سااازه تیااموقع 8. در شااكل روناادیکااار ماا

 داده شده است.

 یزاریاراضی شال ینیرزمیز یزهکش یمناسب برا یپوسته برنج، پوشش: کریمی
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 دار مشبکلوله زهكش موج -1شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوله زهكش کار گذاشته شده داخل ترانشه یپوسته برنج رو -2شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 موجود در داخل و اطراف آن یهاکرت مورد مطالعه و سازه -3شکل 
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 هاآبزه هیچاهک کنترل جهت باز و بسته کردن تخل -4 شکل

 

لوله  یسال همچنان در اطراف و رو 11مشخص شد پوسته برنج بعد از  یزهكش یهااز لوله یكی یرو یابا حفر چاله

 .شودیلوله مشاهده م یها و نمونه خاك برداشته شده از رواز الترال یكی یحفر شده رو لیپروف 0وجود دارد. در شكل 

 ها و نمونه پوسته برنج موجود در اطراف لولهپروفیل حفر شده روی یكی از الترال -5 شکل
 

متر سانتی 01ساعت، سطح آب داخل زمین  0های زیرزمینی پس از گذشت با باز کردن چاهک کنترل و شروع تخلیه آب

ین ی، میزان تخلیه و سرعت پاسال از زمان نصب سامانه زهكش زیرزمینی 11با توجه به سپری شدن بیش از  .رودمیتر ینیپا

 .ه استداشتهمراه نار خوب بوده که حتی برای محصوالت حساس به ماندآبی، خسارتی را بهدن آب بسیآم

گذری، بررسی جهت گیری ضریب آببرداری، اندازهسامانه زهكشی زیرزمینی پس از انجام مطالعات میدانی نظیر نقشه

این اساس قطر، عمق  طراحی شده و بر ،یاقتصاد آنالیزمطالعات زراعی و  ،مطالعات هواشناسی ،های زیرزمینیحرکت آب

 د. با توجه به نتیجه تحقیقات صورت گرفته که در مناطقشومی نیتعی همراه نوع پوششو فواصل لوله زهكش بهنصب، شیب 

ر لوله دو پوششعنوان توان از آن بهمی  ،1836 ابراهیمیان تالشی،  دارای سطح ایستابی باال، پوسته برنج ماندگاری باالیی دارد

ه ریزی شدهای زهكش زیرزمینی گچهای زهكشی در زمین، مسیر لولهتفاده نمود. پس از مشخص شدن چیدمان لولهزهكش اس

د. شویبردار و در زمان حفر ترانشه تنظیآ مد. شیب کك ترانشه، توسط نقشهشوو ترانشه روی خط با ماشین ترانشه زنی حفر می

گذاری و پس از آن ریختن پوسته برنج به مقدار تعیین شده در مرحله شدن شیب کك، لولهنهایی  ها وپس از حفر ترانشه

  کلكتور  کنندهبه لوله جمع 8صورت عمود همانند شكل های زهكش با فواصل معین و به . لوله1 شكل  گیردانجام می ،طراحی

 د.شوتعبیه می ک تخلیه در مسیر و روی لوله جمع کنندهچاه ،وبازهای زیرزمینی به کانال رآبند. در محل تخلیه زهشووصل می

 زاریاراضی شالی ینیرزمیز یزهکش یمناسب برا یپوسته برنج، پوشش: کریمی
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 ترویجی  توصیه

 یهافصل در ییباال ینیرزمیسطح آب ز یدارا یآبرفت یهاواقع شدن در جل ه لیدلشمال کشور به یزارهایاز شال یادیسطح ز

ز ا یكی. دهدیبلند مدت رخ م یخزر ماندآب یایدر یاز نوار ساحل یادیکه در بخش ز یاگونهبه باشندیو زمستان م زییپا

 طیه شرا. با توجه بباشدیپس از برداشت برنج م یاراض نیکشت بردن ا ریبه ز زارها،یکشت در شال بیضر شیافزا یراهكارها

در  توانیو اسفناج را م یجعفر ج،یمانند کلزا، کاهو، انواع کلآ، تربچه، شلغآ، باقال، هو یادیشمال کشور، محصوالت ز یمیاقل

محدود  از عوامل یكی. کندیم نیها را تامآن یآب ازین ،یفصل یندارند و بارندگ یاریبه آب آب یازینمود که ن دیتول یاراض نیا

 یهاکه با احداث سامانه باشدیها مدار بودن آنپست، زه یزاریشال یکننده توسعه کشت محصوالت، فصل خنک در اراض

ه ک باشندیم ینیرزمیز یزهكش یهامهآ سامانه اریبس یها از اجزامشكل را حل کرد. پوشش نیا توانیم ینیرزمیز یزهكش

 یده آلما کیعنوان . پوسته برنج بهدهندیرا به خود اختصاص م ینیرزمیز یزهكش یهاپروژه یهانهیاز هز یبخش قابل توجه

داشته  یارزیشال یاراض ینیرزمیز یدر سامانه زهكش یخوب اریبس ییرا به همراه ندارد کارآ یطیمح ستیز بیگونه آس چیکه ه

 نهیزگ ،یطیمح ستیشده و مالحظات ز یبندبا شن و ماسه دانه سهیتمام شده در مقا متیو با توجه به در دسترس بودن، ق

 .باشدیشمال کشور م یزاریشال یاراض ینیرزمیز یزهكش یهاسامانه یبرا یمناسب
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