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  چکیده

ـ  است یاز مسائل مهم یکی ،يکشاورز یداتبه تول یشترب یازن یجهجهان و در نت یترشد روز افزون جمع رو بـوده  هکه بشر همواره با آن روب

وجـود دارد کـه بـا توسـعه      یتـرات توسـط ن  یسطح يهاآب یدر مورد آلودگ ینگران ،يدر کشاورز یتروژناستفاده از کود ن یلدلبه. است

 یـق تحق یـن . امحیطـی را کـاهش داد  و در نتیجه آلودگی زیسـت ها زهکش یدر خروج یتراتن توانیم يآب کشاورز یتریمد يهایستمس

ـ  یو آلودگ یتراتن ییبر آبشو یتروژنکنترل شده و سطوح مختلف کود ن زهکشیاثر  یمنظور بررسبه  یشصـورت آزمـا  بـه  یسـت ز یطمح

و سه فـاکتور مقـدار کـود در سـه تکـرار در       یبیستادر سه فاکتور کنترل عمق سطح ا ی،کامل تصادف يهادر قالب طرح بلوك یلفاکتور

 زهکشـی هکتار و سه سطح  در یلوگرمک 300و  200صفر،  يشامل سه سطح کود یشیآزما یمارهايجام شد. تان یرازش يدانشکده کشاورز

بودنـد.   CD90)ي (متـر سانتی 90در عمق  یستابی) وکنترل سطح اCD60( يمترسانتی 60در عمق یستابی، کنترل سطح اآزاد زهکشیشامل 

 یداکاهش پ یآزاد به مقدار قابل توجه زهکشیکنترل شده نسبت به  زهکشی ترات، دریآب و تلفات نمقدار زهیج این تحقیق نشان داد که نتا

درصد و کاهش تلفات  7/35و  3/59 یبترتهآزاد ب زهکشینسبت به  CD90و  CD60آب در کاهش زه یزانطور متوسط مکه بهاست  هکرد

کـل   یـزان در هکتـار م  یلـوگرم در هکتار نسبت به صفر ک وگرمیلک 300و  200 يکود یمار. با اعمال ترصد بودد 44 و 72 یبترتهب یتراتن

  شد. یشتربرابر ب 48/2و 86/1 یبترتهشده ب ییآبشو یتراتن

  

  

 یسیمترآزاد، گندم، ال زهکشی یستابی،سطح ا ي کلیدي:هاواژه
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۱۰۸  

   مقدمه

اسـت و  ی ضروري براي رشد گیاه ییکی از عناصر غذا یتروژنن

کاربرد ایـن   تولید محصوالت زراعی به مقدار زیادي تحت تأثیر

بنابراین حاصلخیزي خاك و نیتروژن خـاك   .گیردعنصر قرار می

نقـش اساسـی    نیتـروژن مترادف همدیگر هستند. کودهاي  تقریباً

گنـدم ایفـا    انـه افزایش عملکرد و همچنین باالبردن کیفیت ددر 

 نیتـروژن بـه   کنند. گندم در مراحل مختلف رشد نیاز متفاوتیمی

میزان مشخص و در زمان معـین  به نیتروژندارد، بنابراین کاربرد 

توسـط   یسطح يهاآب یدر مورد آلودگ ینگران .)1(است مهم 

 يآب کشــاورز یریتمــد يهــایســتمباعــث توســعه س یتــراتن

 .)6( شـده اسـت   هـا زهکش یدر خروج یتراتمنظور کاهش نبه

اسـت   یتروژنکمبود ن يمناطق کشاورزي جهان دارا یشترخاك ب

 ینبـه زمـ   یتروژنـی دن کودهـاي ن کـر اضافه  یقاز طر یاهگ یازو ن

داده  یتـروژن درصـد کـود ن   50کمتـر از   ولی )5( دشویم ینمأت

رواناب  یش،فرسا یی،آبشو یقراز ط بقیهو  دشویاستفاده م ،شده

  ).  12( شودیو تلف م یاه خارجگازي از دسترس گ یدتصع و

 ،یتـروژن رفـت فسـفر و ن  از هـدر  یريجلوگ يهااز راه یکی

زهکشی کنترل شده باعث  است.کنترل شده  زهکشیاستفاده از 

 .شـود یبهبود کیفیت آب م و افزایش جذب نیتروژن توسط گیاه

 ییکنترل شده و آبشـو  زهکشیاثر روي  هاي انجام شدهپژوهش

بـر   يدارمعنـی  کنترل شده اثـر  زهکشیدهد که مینشان یترات ن

ــتو ک یـــتکم ــیآب  یفیـ ــده دا زهکشـ ــته شـ ــايو مزاشـ  یـ

  ).13و  8، 7( دارد یمحیطی قابل توجهزیست

کنتـرل شـده و    زهکشـی  یسـه ) به مقا3( و همکاران نانکلی

 ي،کشـاورز  يهـا آبزه یفیتو ک یتاز لحاظ کم یسنت زهکشی

تحـت   یتـروژن مصـرف کـود ن   ییو کارا یتروژنن ییتلفات آبشو

 زهکشـی  یمـار تهشـت  شـامل   یشکشت گندم پرداختنـد. آزمـا  

 يشـور  ، آزاد زهکشـی و  يمتـر سانتی 45کنترل شده در سطح 

بر متر و کود اوره  یمنسزیدس 5 و 4/2در دو سطح  یاريآب آب

نشان داد  یجنتا بود.در هکتار  یلوگرمک 400و  200در دو سطح 

 یخروجــ یــانحجــم جر ،کنتــرل شــده زهکشــی يهــایماردر ت

 بـا اعمـال کـود    یمارهـاي درت یتراتدرصد، غلظت ن 42میزان به

و درصد  4/39و درصد  4/41ترتیب بهدرصد  50و  درصد 100

 7/61 یـب ترتبـه  ذکر شده، یمارهايدر ت یتروژنن ییتلفات آبشو

    .یافتکاهش درصد  1/46و درصد 

کنترل شده و سطوح مختلـف   زهکشیدر این پژوهش تأثیر 

آب و آبشویی نیترات در کشت گندم بررسـی  کود نیتروژن بر زه

شد و عمق بهینه سطح ایستابی براي وقتی کیفیت آب زیرزمینی 

مناسب بود و براي بافت خاك لـوم رسـی سـیلتی تعیـین شـده      

یـت  کنتـرل شـده و کیف   زهکشیاست. در این تحقیق تیمارهاي 

آب زیرزمینی با تحقیقات قبلی متفاوت بـود و تـأثیر تیمارهـاي    

زمان بررسی شده است. با توجه به اینکه اطالعات کودي نیز هم

مرسـوم بسـیار    زهکشـی کنترل شده برخالف  زهکشیدر مورد 

کنتـرل شـده    زهکشیمحدود است، نیاز به انجام پژوهش روي 

کیفیـت آب  ی، خـاك و  یوهـوا در مناطق و شرایط مختلـف آب 

کنتـرل  پـژوهش بـا هـدف     ایـن  بنابراین، زیرزمینی وجود دارد.

آب و سطح ایستابی در عمـق مناسـب جهـت کـاهش حجـم زه     

  است.انجام شده محیطی هاي زیستکاهش آلودگی

  

  هامواد و روش

  و تیمارها طرح يمحل اجرا

اثـر   یمنظـور بررسـ  بـه  1392-93 یپژوهش در سال زراعـ  این

صورت به یتراتن ییو آبشو آبمقدار زهر کنترل شده ب زهکشی

در  ی،کامـل تصـادف   يهـا در قالب طرح بلوك یلفاکتور یشآزما

و سه فاکتور مقدار کود در  یستابیسه فاکتور عمق کنترل سطح ا

دانشگاه  يدانشکده کشاورز یقاتیتحق یسیمترال 27سه تکرار در 

اه) (دشت باجگ یرازش یشمال شرق یلومتريک 16واقع در  یرازش

 ارتفـاع  و 52˚ 32´جغرافیـاي  طول، 29˚ 36´یاییبا عرض جغراف

کار رفته براساس کود به .صورت گرفت سطح دریا از متر 1810

 46صـورت کـود اوره حـاوي    مقادیر نیاز کودي گندم بود که به

دلیـل پویـایی کـود اوره    کار رفت. بـه به ،درصد نیتروژن خالص

همین دلیل کـود  به شود وصورت سرك توصیه میمصرف آن به

نوبت کیلوگرم در هکتار در دو  300 و 200اوره به مقدار صفر، 

ــاه داده    ــه گیـ ــفند بـ ــه اول اسـ ــت و در نیمـ ــداي کشـ در ابتـ
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  یشیآزما هايیمارت یکطرح شمات .1شکل 

  

 یمارهـاي تصـورت محلـول در آب اسـتفاده شـد.     شد. کـود بـه  

نتـرل  ک زهکشـی  یـا  CD60آزاد،  زهکشی یا FDشامل  زهکشی

کنتـرل   زهکشـی  یا CD90یمارت و يمترسانتی 60عمق  درشده 

ــرســانتی 90شــده در عمــق  ــد. يمت ) نمــایی از 1شــکل ( بودن

  شماتیک طرح آزمایشی است.

  الیسیمترهاي کشت

 GRPيهـا کشت که از لوله یسیمترعدد ال 27پژوهش از  یندر ا

 درصـد  هشـت کف  یبمتر و ش 3/1و عمق  2/1 یبه قطر داخل

مـدفون   یندر زمـ  یـن الیسـیمترها  . اشداند، استفاده هدرست شد

 ه و گراول به ضخامتیزسنگر یهال یسیمتر یک. در کف الشدند
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  خصوصیات فیزیکی و بافت خاك الیسیمترهاي طرح .1جدول 

  عمق خاك

(cm)  

PWP FC  ماسه  سیلت  رس  
  بافت

  (درصد)

  لومی رسی سیلتی  8/14  4/56  8/28      30- 0

  لومی رسی سیلتی  8/14  8/53  4/31  26  16  30-60

  لومی رسی سیلتی  2/14  4/54  4/31      60-90

  

بـا   یهال یهصورت البه یسیمترشد و سپس ال یختهمتر رسانتی 10

مشخصات فیزیکـی خـاك در جـدول    . دشپر یزراع ینخاك زم

 پـژوهش در  زهکشـی  یمـار ت یبررسـ  يبرا) ارائه شده است. 1(

 در مزرعـه در اعمـاق   GRPي هاپس از استقرار لوله ،انجام شده

 ).2شـکل  د (شـ خروجی تعبیه  يمترسانتی 130و  90، 60، 30

متـري  سـانتی  90و  60براي ایجاد سـطح ایسـتابی در دو عمـق    

آرامی و با دبی اندك از زیر (خروجـی واقـع   سطح خاك، آب به

  د. کنتـرل سـطح ایسـتابی بایـد    شـ در کف الیسیمتر) وارد خاك 

  گر براي کنتـرل سـطح ایسـتابی، آب    از زیر صورت گیرد چون ا

آب خواهـد  از باال وارد شود، باعث آبشـویی کـود و افـزایش زه   

  د.ش

  

  آبیاري

ـ  یـاز براساس محاسـبه ن  یاريخالص آب یازو ن یاريدور آب بـا   یآب

ـ نتام -استفاده از معادله پـنمن  مرجـع و بـا اسـتفاده از     یـاه گ تی

ورد ام بـر تعرق بالقوه گند و یرتبخ FAO56شده  یهتوص یبضرا

نظر گرفته شـد. در   روزه در 10صورت ثابت به یاريشد. دور آب

تـا  در نظر گرفتـه شـد    یشتربدرصد  30 یاريمقدار آب یاريهر آب

 د،شـو یمـ  انجـام که در مزارع  یمعمول هايیاريمشابه آب یطشرا

سـطح   ،کنتـرل شـده   زهکشـی ایجاد گـردد. در الیسـیمترها بـا    

یافـت،  گنـدم کـاهش مـی   دلیـل مصـرف آب توسـط    ایستابی به

بنابراین مقدار آب مصرفی براي کنترل سطح ایسـتابی در عمـق   

هـر   يبـرا  یـاري کسـر و آب آب مورد نظر از مقـدار آب آبیـاري   

آب  حجمصورت سطحی بود و یاري بهآب. محاسبه شد یسیمترال

  .دشگیري اندازه یکنتور حجم یک وسیلهبه آبیاري

  آوري اطالعاتجمع

 یسـیمتر آب هـر ال حجـم زه  ،یبارنـدگ  یـا و  یـاري آب هر پس از

 آبي زههـا شـد. سـپس نمونـه   گیـري  صورت جداگانه اندازهبه

منتقـل و بـا اسـتفاده از دسـتگاه      یشـگاه بـه آزما  یشجهت آزمـا 

شد. الزم به ذکر است کـه  محاسبه  یتراتاسپکتروفتومتر غلظت ن

در  یـد هـا با نمونـه  یتـرات غلظـت ن  یترات،ن یعسر یهعلت تجزبه

شـده   ییآبشو یتروژن. مقدار کل نشودساعت قرائت  24متر از ک

 یتـرات در مقدار غلظـت ن  یآب خروجضرب حجم زهاز حاصل

  دست آمد.آب بهزه

  

  و بحث نتایج

  یاريآب آب مقدار

مختلــف در  يکــود یمارهــايدر تیــاري آب آب یــانگینمقــدار م

ـ  زهکشـی نسبت بـه   CD90و  CD60یمارت  1/40 یـب ترتهآزاد ب

 CD60در  یاريمقدار آب آب ش. کاهیافتدرصد کاهش  4/24و

بـر  نیتـروژن  . اثـر کـود   بـود درصد  9/20برابر  CD90نسبت به 

که طوريبه ،دش داردر سطح پنج درصد معنی یاريکاهش آب آب

، کـرد  یـدا کـاهش پ  یاريآب آب یزانم ،مقدار کود اوره یشبا افزا

فـزایش  باعث گسـترش انـدام هـوایی و ا    ،چون افزایش نیتروژن

توسعه ریشه شده که منجـر بـه جـذب آب بیشـتر و در نتیجـه      

. بنابراین با افزایش کود، گیاه از آب آبیـاري  شودمیتعرق بیشتر 

کـرده   آب کـاهش پیـدا  بیشتر استفاده کرده و در نتیجه حجـم زه 

کشد تا آب از منطقه ریشـه  است. پس از آبیاري زمانی طول می

د (که این زمان بـه بافـت و   عبور کرده و فرونشت عمقی رخ ده

ــی    ــله آب ثقلـ ــتگی دارد) و بالفاصـ ــاك بسـ ــاختمان خـ  سـ
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  )AB(مقطع  یقاستفاده شده در تحق یسیمترهايال یمقطع عرض .2شکل 

  

شود. بنابراین گیاه در این مدت از آب ثقلـی اسـتفاده   خارج نمی

اك نیـز بیشـتر   کند. در ضمن چون در این موقع رطوبـت خـ  می

تواند از این آب استفاده کند. بنابراین بـا  تر میگیاه راحت ،است

، افزایش نیتروژن باعث گسـترش انـدام   ذکر شدهتوجه به موارد 

هوایی و افزایش توسعه ریشـه شـده کـه منجـر بـه جـذب آب       

بیشتر و در نتیجه تعرق بیشتر شـده اسـت. بنـابراین بـا افـزایش      

بیشتر استفاده کـرده و در نتیجـه حجـم     کود، گیاه از آب آبیاري

  آب کاهش پیدا کرده است.زه

 200با اعمال کـود   یاريکاهش مقدار آب آب یانگینطور مبه

در هکتار  یلوگرمدر هکتار نسبت به کود صفر ک کیلوگرم 300 و

 یشـترین ب، )2جدول (با توجه به  .بود درصد 1/4و 1/2ترتیب به

مقـدار   ینآزاد و کمتر زهکشی ریمامربوط به ت یاريمقدار آب آب

 60کنترل شـده در عمـق    زهکشیبه مربوط  یاريآب آبمیانگین 

    .بوددر هکتار  یلوگرمک 300 يکود یمارو ت يمترسانتی

  

  آبمقدار زه

 از زهکـش  یآب خروجـ مقدار زه ،یو بارندگ یاريپس از انجام هر آب

 یـان پا پـس از  ود شـ  گیـري متر انـدازه سانتی 130و  90، 60در عمق 

نشـان داد کـه    یجآب محاسبه شد. نتـا مجموع کل زه یاه،فصل رشد گ

آب در مقــدار زه يدارباعــث کــاهش معنــی یســتابیکنتــرل ســطح ا

در آب زه کـاهش  یـزان متوسـط م  طـور . بـه شدها از زهکش یخروج

CD60  وCD90 ــه ــه نســبت ب  7/35و  2/59ترتیــب زهکشــی آزاد ب

 6/36برابـر   CD90نسبت به  CD60آب در درصد و کاهش مقدار زه

 داردر سطح پنج درصد معنـی  يکاهش از نظر آمار ینکه ا بوددرصد 
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  (mm). مقدار کل آب آبیاري در تیمارهاي مختلف 2جدول 

  تیمارهاي زهکشی
(kg/ha) نیتروژن   

  میانگین
0  200 300 

CD60 e78/480 f73/451  g437,37 C63/456 

CD90 590/80b c54/580 d559,76 B01/577 

FD 763a a763 a763 A763 

 611/53A B39/598 B71/586 میانگین
 

حروف کوچک مقایسه  داري ندارند.درصد تفاوت معنی 5ها با حروف مشابه بر طبق آزمون دانکن در سطح احتمال داده

 60کشی کنترل شده در عمق : زهCD60 : زهکشی آزاد،FD تیمارها و حروف بزرگ مقایسه میانگین تیمارها است.

 ري متیسانت 90کنترل شده در عمق  ی: زهکشCD90متري، سانتی

  

 (mm)آب خروجی در تیمارهاي مختلف . میزان کل زه3جدول 

 تیمارهاي زهکشی
 (kg/ha)نیتروژن 

 میانگین
0 200 300 

CD60 g85/85 h78/69 i93/64 C5/73 

CD90 d95/133 e02/114 f05/100 B116 

FD a66/209 b88/174 c07/157 A53/180 

 A15/143 B56/119 C35/107 میانگین
 

  . حروف کوچک مقایسه تیمارها و حروفداري ندارنددرصد تفاوت معنی 5با حروف مشابه بر طبق آزمون دانکن در سطح احتمال ها داده

  کنترل شده  ی: زهکشCD90سانتی متري،  60: زهکشی کنترل شده در عمق CD60: زهکشی آزاد، FDبزرگ مقایسه میانگین تیمارها است. 

 ريمتیسانت 90در عمق 

  

آب مقـدار زه  کود استفاده شـده،  یشبا افزا) 3با توجه به جدول (. بود

ـ  ینکه ا یابدمیکاهش  یخروج  صـفر،  يکـود  یمارهـاي ت ینکاهش ب

کـه   بودر دامعنیدر سطح پنج درصد  ،در هکتار یلوگرمک 300 و 200

  علت آن در قسمت قبل توضیح داده شد.

و  )13( ینگ) وسـتروم و مسـ  10اسکگز و همکـاران (  نتایج

 یـان کـل جر  یـزان کـه م  داد) نشـان  1( و همکاران يالر یصادق

آزاد  زهکشـی  یمـار با ت یسهکنترل شده در مقا زهکشی یخروج

  .یابدیکاهش م

  

  یآب خروجدر زه یتروژنغلظت ن

 یمارهايت یندر طول فصل کشت ب یتراتظت نغل یانگینم مقایسه

نسـبت بـه    یسـتابی که روش کنترل سطح ا دادنشان  یستابیسطح ا

ــدار غلظــت ن  زهکشــی ــاهش مق ــث ک ــراتآزاد باع آب زهدر  یت

طـور متوسـط کـاهش غلظـت     به .)4شده است (جدول  یخروج

 8/31ترتیب آزاد به زهکشینسبت به  CD90و  CD60در  یتراتن

 يکـود  یماردر ت یخروج یتراتغلظت ن یزان. مدرصد بود8/12و 

صـفر   يکـود  یمـاري نسبت بـه ت ، در هکتار یلوگرمک 200 و 300

بـود.   یشـتر درصـد ب  5/56و  1/71ترتیـب  در هکتـار بـه   یلوگرمک

دلیل دنیتریفیکاسیون باشـد کـه   کاهش تلفات نیتروژن می تواند به

ه و هوازي ایجاد شـد در حضور سطح ایستابی کم عمق، شرایط بی

کننـده، افـزایش   دنیتریفیکاسـیون   هايدر نتیجه رشد و نمو باکتري

آب کاهش یافته است. ایـن نتـایج بـا    یافته و غلظت نیترات در زه

) و 11)، اسـکگز ( 12نتایج سایر محققین مانند تـان و همکـاران (  

  ) مطابقت دارد.16یانگ و همکاران (
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 (mg/l)لف در تیمارهاي مخت یتراتغلظت ن یانگینم. 4 جدول

 تیمارهاي زهکشی
(kg/ha) نیتروژن    

 میانگین
0 200 300 

CD60 h23/4  9/58e 13/64c 9/15C 

CD90 g33/5 12/4d 17/35b 11/69B 

FD f16/6 13/32c 20/76a 13/41A 

 5/24C 11/78B 17/25A میانگین
 

: CD60: زهکشی آزاد، FDداري ندارند. معنیدرصد تفاوت  5با حروف مشابه بر طبق آزمون دانکن در سطح احتمال ها داده

 ريمتیسانت 90کنترل شده در عمق  ی: زهکشCD90سانتی متري،  60زهکشی کنترل شده در عمق 

  

  (kg/ha) . مقدار کل نیتروژن آبشویی شده 5جدول 

 تیمارهاي زهکشی
(kg/ha)  نیتروژن  

 میانگین
0 200 300 

FD 
92/12  23/29b 32/6a 22/94A 

CD60 3/63h 6/68g 8/85f 6/39C 

CD90 7/14g 14/14d 17/36c 12/88B 

 7/9C 14/70B 19/60A میانگین

: زهکشی CD60: زهکشی آزاد، FDداري ندارند. درصد تفاوت معنی 5با حروف مشابه بر طبق آزمون دانکن در سطح احتمال ها داده

 رمتیسانت 90کنترل شده در عمق  ی: زهکشCD90تري، سانتی م 60کنترل شده در عمق 

  

  شده ییآبشو یتروژنکل ن مقدار

آب ضـرب حجـم زه  شده از حاصـل  ییآبشو یتروژنکل ن مقدار

 یج. نتـا آمـد دسـت  آب بـه زه یتـرات در مقدار غلظـت ن  یخروج

نشـان   )5( درصد در جـدول  95 ینانآزمون دانکن در سطح اطم

 يت آمده نشان داد که از لحاظ آمـار دسبه یجداده شده است. نتا

شـده   ییآبشـو  یتـرات کل ن یانگینمقدار م ي بیندارتفاوت معنی

وجـود دارد. بـا    يکـود  یمارهـاي وت یستابیسطح ا یمارهايدر ت

شـده   ییآبشـو  یتـرات کـل ن  یزانم ،کار برده شدهکود به یشافزا

 300و  200 يکـود  یمارهـاي که در تطوريبه ،کرد یداپ یشافزا

کـل   یزاندر هکتار م یلوگرمنسبت به صفر ک ،تاردر هک رمیلوگک

  شد.  یشتربرابر ب 48/2 و 86/1ترتیب شده به ییآبشو یتراتن

 CD60زهکشـی  یمارهايشده در ت ییآبشو یتراتکل ن میزان

 یلـوگرم صفر ک يکود یمارآزاد در ت زهکشینسبت به  CD90و 

 200 يکـود  یمـار درصـد، در ت  7/44و  9/71ترتیب درهکتار به

 یمـار درصـد و در ت  3/39و  3/71ترتیـب  درهکتـار بـه   یلوگرمک

درصـد   7/46و  9/72ترتیـب  درهکتـار بـه   یلوگرمک 300 يکود

 ییآبشـو  یتـرات کـل ن  یزانطور متوسط کاهش م. بهش یافتکاه

 1/72ترتیـب  آزاد به زهکشینسبت به  CD90و  CD60شده در 

 CD60 تیمـار  شده در ییآبشو یتراتن یزان. مبوددرصد  8/43و 

کاهش از نظـر   ینکه اکمتر بود  ،درصد 6/49مقدار به CD90از 

  .بود داردرصد معنی پنجدر سطح  يآمار

 300 يکـود  یمـار ت شـده در  ییآبشو یتروژنن یزانم بیشترین

در  یلـوگرم ک 6/32میـزان  آزاد بـه  زهکشـی در هکتار با  یلوگرمک

در هکتـار   میلوگرصفر ک يکود یمارمقدار در ت ینهکتار و کمتر

 63/3میـزان  و به يمترسانتی 60در عمق  یستابیبا کنترل سطح ا

در  یسـتابی ح اطکنترل سدهد میکه نشان  بوددر هکتار  یلوگرمک
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 یتـرات در کـاهش تلفـات ن   ییسزاتأثیر به ،يمترسانتی 60عمق 

  .داشته است

گذار است، کاهش تأثیرآب زه یفیتکنترل شده بر ک زهکشی

و  ییشده باعث کاهش خـروج عناصـر غـذا    زهکشیحجم آب 

و عناصر  یتراتکاهش تلفات ن ینپژوهشگران ا .دشویم یتروژنن

 یشو افــزا یآب خروجــاز کــاهش حجــم زه یرا ناشــ ییغــذا

  .)9(  دانستند زدایینیترات

  

  گیريیجهنت

در  یتـرات، آب و تلفـات ن مقدار زه پژوهش ینا یجتوجه به نتا با

ـ    زهکشی آزاد بـه مقـدار قابـل     زهکشـی ه کنترل شـده نسـبت ب

آب کـاهش زه  یـزان طور متوسط مکرد که به یداکاهش پ یتوجه

و  3/59ترتیـب  آزاد بـه  زهکشـی نسبت به  CD90و  CD60در 

ـ  یتراتدرصد و کاهش تلفات ن 7/35 درصـد   44و 72 یـب ترتهب

در هکتار نسبت  یلوگرمک 300و  200 يکود یماربود. با اعمال ت

شـده   ییآبشـو  یتـروژن کـل ن  یـزان هکتـار م در  یلوگرمبه صفر ک

چـون منـافع    یشـد. از طرفـ   یشـتر برابر ب 48/2و 86/1ترتیب به

شـود  یمـ  یهتوص ،یردکار قرار گ در سر لوحه یدبا یستز یطمح

 يکشـاورز  درکنترل شـده و مقـدار کـود کمتـر      زهکشیکه از 

 متحـرك و  یرپذشدت انحاللبه یتروژنچون کود ن ،استفاده شود

شـود و  یآب از خـاك خـارج مـ   در زه یتراتصورت نهو ب است

 زهکشـی  ی. از طرفـ دشـو یمـ  یو خاک یمنابع آب یباعث آلودگ

 یتـرات و کاهش غلظت ن زدایینیترات یشکنترل شده باعث افزا

آب و بـراي کـاهش زه  فـوق   یجتوجه به نتا با .شودیآب مدر زه

مـق  در عتلفات نیترات ناشی از آبشویی، کنترل سـطح ایسـتابی   

 یهگرم در هکتـار توصـ  یلـو ک 200متر بـا مقـدار کـود    سانتی 60

  .دشویم
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Abstract 

The growth of world population and the demand for agricultural products can be regarded as one of the important issues 
that humanity has ever faced. There are serious concerns regarding surface and ground water pollution by nitrates 
because of using nitrogen fertilizers in the agriculture. Improving agricultural water management systems can reduce 
nitrate in drainage outflow and therefore, reduce the environmental pollution. This research was conducted to evaluate 
the effect of the controlled drainage and nitrogen fertilizer on nitrate leaching and environment pollution as a factorial 
randomized complete block design in Shiraz College of Agriculture. The treatments consisted of three fertilizer levels; 
0, 200 and 300 kgN/ha, and three water table depths: free drainage, control water table at 60cm (CD60) and 90 cm 
(CD90) depths, respectively. According to the results, the value of drainage water and nitrate losses in the controlled 
drainage toward free drainage were significantly increased. The mean reduction of drainage water in CD60 and CD90, 
as compared to free drainage, was 59.3 and 35.7%, respectively. The decrease nitrate losses, as compared to free 
drainage, was 72 and 44%, respectively. The total value of nitrate leaching in 200 and 300 kgN/ha fertilizer treatments 
was 1.86 and 2.48 times of 0 kgN/ ha. 
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