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به نام خدا

زهکشی تکمیلیسمینار درس 

:موضوع

و آبشویی شوري
:استاد

جناب آقاي دکتر رمضانی

:گردآوري کننده 
رقیه نجفی پور

 خشک مناطق ھاي خاک مھم مشکالت از یکي خاک بودن ميیسد و شوري
 خشک، اقلیم و بارندگي کمبود بدلیل مناطق این در .است خشک نیمھ و

 .مي شود حاصل شور خاکھاي نتیجھ در و کنند مي پیدا تجمع خاک در امالح
 را محصول کمیت ھم کھ بوده تولید و رشد براي نامناسبي محیط خاك این

.ھدمي د کاھش را محصول کیفیت ھم و آورد مي پائین
 این کھ ھستند محلول امالح زیادي مقدار داراي شور ھاي خاک کلي بطور
.آورد مي بوجود گیاه براي را مشکالتي زیاد نمک

 در اقلیمي ھاي مشخصھ از كھ بارندگي كاھش و دما افزایش بھ توجھ با 
.باشد مي افزایش حال در شوري مشكل باشد، مي اخیر سال چند

مقدمھ
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 بھ كشت قابل اراضي از ھكتار میلیون 400 تقریباً  جھاني مقیاس در•
  . است گردیده محدود شوري توسط شدت

 از ھكتار میلیون یک اي، مدیترانھ كشورھاي در ویژه بھ اروپا در•
 بیابان مھم عوامل از یكي و اند گرفتھ قرار شوري تأثیر تحت اراضي

  . گردند می قلمداد زایي
 میلیون 1/3 كھ اند گردیده شور اراضي از ھكتار میلیون 8/ 1 ھند در•

 . ھستند ساحلي نواحي در ھكتار
 ھا بزرگراه در برف مشكل رفع براي نمك از استفاده اروپا شمال در•

  .است گردیده شورشدگي پدیده باعث

چھ خاکھایی ھستند؟نمکخاک ھای مبتال بھ 

 رشد در آنھا )یون(نمک غلظت کھ ھستند آنھایی نمک بھ مبتال خاکھای•
 بھ توان می را نمک بھ مبتال خاکھای کند می مشکل ایجاد زراعی گیاھان

کرد تقسیم اصلی گروه دو

)شور خاکھای(ھستند طبیعی ھای نمک تاثیر تحت کھ ھایی خاک- 1•

 قرار ھیدرولیز قابل سدیم ھای نمک تاثیر تحت کھ خاکھایی -2 •
)قلیایی یا سدیمی خاکھای(دارند
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 یکدیگر با شیمیایی ھای ویژگی نظر از تنھا نھ ھا خاک از گروه دو این•
        و فیزیکی خواص جغرافیایی، توزیع لحاظ از بلکھ دارند تفاوت

 استفاده و اصالح ھای روش.ھستند متفاوت نیز بیولوژیکی ھای ویژگی
 مختلف ھای نمک کھ آنجا از .ھستند متفاوت نیز آنھا از کشاورزی ھای

 باشند داشتھ وجود خالص صورت بھ توانند نمی طبیعی طور بھ سدیمی
 و شدن ھیدرولیز   قابلیت کھ آنھایی یا و خنثی ھای نمک مواقع بیشتر در

 مراحل روی بر غالب صورت بھ توانند می دارند، قلیائیت تولید
.گذارند تاثیر خاک ھای ویژگی و خاکسازی

تشکیل خاک ھای شور

  زیر شرح بھ کھ دارد وجود شور خاکھای تشکیل برای متعددی ھای راه•
:است

 نتیجھ در نمک انتقال عدم و مادری سنگھای ناگھانی ھوادیدگی اثر- 1•
  بارندگی کمبود

 یا و مجاور خشک و شور نقاط از باد توسط   است ممکن ھا نمک- 2•
.شوند منتقل نقاط سایر بھ دریا آب ریز ذرات
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کاپیالری نیروی تاثیر تحت زیرزمینی آب طریق از نمکھا انتقال- 3•

 اخیر مورد در .نامناسب آب یا خاک آبیاری طریق از نمک تجمع- 4•
 کمک نمک بیشتر تجمع بھ باشد نامناسب نیز آبیاری ھای روش چنانچھ

.کند می

موثر در تشکیل خاکھای شوراز دیگر عوامل 

 .شوند می تشکیل خشک و گرم اقلیم در شور خاکھای اغلب :اقلیم _•
 بر تبخیر شدن غالب باعث تبخیر زیاد شدت و باال حرارت درجھ خشکی،
  .شود می باعث را نمک تعادل عدم نتیجھ در و شده زھکشی

 شور بسیار است ممکن نیز سرد ھا زمستان با بیابانی مناطق در خاکھا•
 عامل مھمترین ھا نمک از بسیاری حاللیت کاھش شرایط این در باشند
.است خاک شدن شور موثر
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:توپوگرافی_
 نیست کافی شور خاکھای تشکیل برای خود خودی بھ خشک و گرم اقلیم•

 میزان با خاک سطح از تبخیر و عمیق زمینی زیر آب سطح   ھنگامیکھ
 منطقھ چنانچھ .کنند نمی تجمع خاک در ھا نمک باشد، برابر بارندگی

 کرده احاطھ ھا کوه را آن اطراف کھ گیرد قرار پست نقاط در خشک
 و شود می نمک مقداری کردن حل باعث زمینی زیر ھای جریان باشند،

 ھستند، فشار تحت آبھا این اغلب چون کنند می وارد خشک منطقھ بھ آنرا
 نزدیک یا و سطح در نمک اجتماع باعث آرتزین صورت بھ است ممکن
.شود خاک سطح

:طبیعت و اثرات بیولوژیکی خاکھای شور_

 نمک دیگر .است شور ھای خاک در موجود نمک معمولترین سدیم کلرید•
 سولفاتھ ھای نمک.است منیزیم و پتاسیم کلسیم، کلریدھای معمول ھای

 اغلب در .است منیزیم و سدیم سولفاتھای و گچ ھا خاک این در معمول
.شود می مشاھده ھا نمک انواع از ترکیبی خاکھا
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 چنین .یافت خواھد افزایش   خاک محلول اسمزی فشار ھا نمک تجمع با•
 .شد خواھد گیاه و آب غذایی عناصر فیزیولوژیکی کاھش باعث واکنشی

 ریشھ توسط غذایی عناصر و آب شوری،جذب افزایش با دیگر عبارت بھ
.گیرد می صورت تری بیش دشواری بھ

شوري خاک چگونھ تعیین مي شود؟•
 الکتریکي ھدایت قابلیت یا .E.C بنام مترياارپ براساس را خاک شوري•

 ھدایت قابلیت کھ است دستگاھي الکتریکي، سنج ھدایت .کنند مي مشخص
  کھ ھایي خاک .مي كند گیري اندازه را .E.C یا خاک محلول الکتریکي

E.C. از بیشتر آن ھا Ds/m   ۴ بندي طبقھ شور خاکھاي جزء باشد 
.مي شوند
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و یا درصد سدیم   E.C.،PH ،ESPبطور کلي، ما خاکھا را بر اساس سھ پارامتر 
.کنیم بندي مي تبادلي طبقھ

ph, Esp ,Ecطبقھ بندي خاك ھاي متاثر از امالح براساس 
                                                              

یا درصد سدیم  ESPو  ۴آن ھا بزرگتر از . E.Cخاکھاي شور، خاکھایي ھستند کھ 
.دارند 8/ ۵کمتر از   PHو  ١۵تبادلي شان بیشتر از 

.دارند ٨/۵بیشتر از  PHو  ١۵بیشتر از  ESPو  ۴کمتر از . E.Cخاکھاي سدیمي 

phEsp)1-Ec(Dsmنوع خاك
>4>15<8/5شور

<4<15 >8/5سدیمي
>4<15<8/5شور و سدیمي

<4>15>8/5مصنوعي
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نقشھ پراکنش شوری

اثر شوری بر روی نفوذپذیری خاک

  مییابد کاھش چنان خاک داخل بھ آب نفوذ میزان خاص، ھای نمک اثر علت بھ•
 ، یابد می کاھش محصول عملکرد و نگرفتھ قرار گیاه اختیار در کافی آب کھ

 مطالعھ درآید می پیش است آبیاری آب کیفیت از ناشی کھ نفوذپذیری مشکل
حالت دو در تغییرات ھمکاران و امداد رضا محمد توسط گرفتھ صورت

 وجود عدم و وجود حالت دو در ای جویچھ آبیاری در خاک نھایی نفوذپذیری
.شد واقع بررسی مورد گیاه
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 بھ شوری تیمار دو ، آب کیفیت تیمار سھ شامل آبیاری آب تیمارھای.
 شاھد شوری بدون تیمار و, متر بر زیمنس دسی6و2صورت
  جذبی نسبت(SAR)کلرور نمک نمودن اضافھ با ب آ کیفیت تیمارھای.میباشد
 نسبت افزایش با کھ داد نشان نتایج.گردیدند حاصل شاھد تیمار بھ سدیم
 معنی صورت بھ دوره پایان در خاک نھایی نفوذپذیری سرعت ، سدیم جذبی
.یافت کاھش شاھد تیمار بھ نسبت داری

 سلھ، ایجاد با و نموده دشوار را گیاه آب تأمین خاک ضعیف نفوذپذیری.•
 مشکالت گیاھی تغذیھ مسایل و تھویھ عدم خاک، سطح در آب تجمع
.کند می چندان دو را کار و کشت
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:اصالح خاک ھای سدیمی 
•

 است، متفاوت شور خاک ھاي اصالح با دارند باالیيESP کھ سدیمي خاک ھاي اصالح  
 مھمترین .بکنیم اضافھ خاک بھ کننده اصالح شیمیایي مواد یکسري باید ھا خاک این در
 گوگرد یا گچ کرد استفاده ایران کشور خاک ھاي در توان مي کھ را موادي بھترین و

 این .است کلسیم عنصر داراي دیگر عبارت بھ .است کلسیم سولفات ھمان گچ .مي باشد
 خارج ذرات سطح از را سدیم و مي شود سدیم جانشین خاک، ذرات سطح روي کلسیم
 خارج اضافي سدیم آب شویي، طریق از بعداً  و مي کند خاک محلول وارد و کرده

.مي شود
 دبو تیوباسیلوس بنام باکتري یک توسط گوگرد مي کنیم استفاده گوگرد کھ زماني اما

 بر سولفوریک اسید .مي کند سولفوریک اسید تولید و مي شود اكسید خاک در اکسیدانس
 کار مي شود تولید ترتیب بدین کھ گچي و مي کند گچ تولید و کرده اثر خاک آھک روي

.مي دھد انجام را اصالح



11

اصالح خاکھای شور _

 سیستمھای .است نمک منبع شناسایی شور، ھای خاک اصالح در قدم اولین•
 می اقدام آن نابودی بھ   سپس و کشف را زا مشکل عامل ابتدا اصالح، موفق
.کنند

 .شود می تامین مشخص کامالً  طریق از خاک شوری شد ذکر قبالً  کھ ھمانگونھ•
 باید ھا راه این موجود شرایط در خاک اصالح روش بھترین انتخاب برای

 دارای کھ کنند عبور تشکیالتی از آب انتقال ھای کانال چنانچھ .شوند شناسایی
 می آبیاری خاک وارد و حل آب در نمک از مقداری .باشند محلول ھای نمک
 مسیر در آب انتقال ھای کانال کردن اندود روش بھترین شرایطی چنین در شود

 تولید منبع کھ آنجا از کھ روشی چنین است بدیھی .است محلول تشکیالت دارای
 در شور خاک روی بر کھ اصالحی روش ھرگونھ بر کند، می محدود را نمک

.دارد شود،ارجحیت اعمال آبیاری اثر

اصالح خاکھای شور
 نمک از غنی بسیار ای الیھ دارای خود متری چند عمق در خاکھا برخی•

 از کھ گیرد صورت جھتی در باید ھا تالش شرایطی چنین در .ھستند
 گیاه رشد برای کھ خاک سطح بھ کاپیالری نیروی اثر در ھا نمک صعود

 در نمک تجمع عمق چنانچھ آید عمل بھ جلوگیری کند، می ایجاد مضراتی
 را چندانی زیان .باشد خاک سطح از تر پایین توجھی قابل طور بھ خاک

 نزدیکی در موجود ھای نمک اگر آنکھ حال .کرد نخواھد گیاه رشد متوجھ
 ریشھ منطفھ بھ کاپیالری نیروی توسط باشند، داشتھ قرار خاک سطح
.کنند می جلوگیری گیاه رشد از و شوند می وارد
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  است محلول بسیار ھای نمک بھ مربوط شور خاکھای در مشکل بیشترین•
 و منیزیم و کلسیم کربناتھای )Mgso4 و Cacl2 و Mgcl2 و Nacl نظیر(

 طی در .کنند نمی ایجاد گیاه رشد در چندانی مشکل داشتھ کم حاللیت گچ
 مقدار حاوی ھا خاک .دارد پایین نسبتاً  حاللیت نیز سدیم سولفات زمستان

 راحت چندان شور، خاکھای شستشوی بنابراین .ھستند نمک این از زیای
.نیست

تبخیر کاھش•
 رطوبت با ھمراه ھا نمک .است تبخیر خاک سطح در نمک تجمع مھم عامل•

 شود، می تبخیر خاک سطح آب کھ ھمانطوری .کنند می حرکت خاک در
 این و کند می صعود خاک سطح بھ بیشتری آب کاپیالری نیروی توسط

 بھ االرض تحت خاک از دائمی جریان یک بنابراین.شود می تکرار پروسھ
 سطح بھ نزدیک زمینی زیر آب سفره اگر بخصوص االرض سطح طرف
 حل خود در را محلول نمکھای از بسیاری آب شود می برقرار باشد خاک

.دھد می انتقال خاک سطح بھ و کند می

اصالح خاکھای شور
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 .دارد وجود تبخیر کاھش و جلوگیری برای زیادی ھای روش عمل در•
ً  ھا روش این  می مربوط خاک شیار و شخم و زراعی عملیات بھ معموال

 رویی خاک ارتباط و شود می آن شدن سست باعث خاک زدن شخم.شوند
 بودن مرطوب صورت در حتی بنابراین .رساند می حداقل بھ را زیرین و

 عمل این است ناچیز سطحی خاک از تبخیر مقدار زیرین، خاک
 شدت کھ جھت آن از گیرد صورت آبیاری از پس کھ زمانی بخصوص

.دارد اھمیت بسیار تبخیر کاھش در است حداکثر زمان این در تبخیر

کاشت گیاھان مقاوم بھ شوری_

سازی اراضی بدون کشت باعث تجمع نمک در سطح خاک می شود رھا •
نباشد از آن جھت    کاشت برخی گیاھان حتی اگر خود گیاه چندان مرغوب

کھ نقش اصالحی دارد مفید است بھ طور کلی رشد ھرگونھ گیاه در خاک 
بھتر از عدم وجود آن است 
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زھکشی_

 و محلول ھای نمک آبشویی شور، ھای خاک اصالح دائمی راه تنھا•
 توسط خاک، از محلول ھای نمک ھمانطوریکھ .است خاک از آنھا خروج
 از پس باران پر مناطق در گردند می خارج آن از زھکشی آب جریان
 در .گیرد می صورت طبیعی طور بھ زھکشی زمینی زیر زھکشی تعبیھ

 اضافی آب بھ نیاز ھا نمک شستشوی جھت خشک نیمھ و خشک مناطق
ً  شور ھای خاک اصالح بنابراین است، آبیاری در  کاربرد بدون معموال

 زیر زھکشی است امکانپذیر آبشویی طریق از تنھا و اصالحی مواد
.است الزم شرط ، زمینی

:برداشت امالح از سطح  - •
 اشاره موجود وسایل از استفاده با امالح مکانیکی انتقال بھ روش این•

  .دارد محدودی کاربرد روش این مشکالت، بھ توجھ با .دارد
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:  شستشو با یک جریان ناگھانی آب - 2•
 انجام تواند می سطح روی در آب ناگھانی جریان با امالح نمودن خارج•

 اما است، شده استفاده خاکھا زدائی نمک برای اوقات گاھی و پذیرد
 یافتھ تجمع نمک از کوچکی جزء فقط اینکھ دلیل بھ دارد محدودی کاربرد

ّب ناگھانی جریان با تواند می  سمت بھ آب با آن اعظم بخش گردد خارج آ
  .کند می حرکت پروفیل پایین

:آبشوئی -•
 موثرترین زراعی گیاھان ریشھ فعال منطقھ از خارج بھ امالح آبشوئی•

 الزم چیز ھر از قبل منظور بدین .است شور خاکھای اصالح برای روش
 آبشوئی تا باشیم داشتھ نیاز مورد آب مقدار از دقیق برآوردی تا است

  .دھیم انجام را امالح
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آبشوئی برای نیاز مورد آب مقدار کننده تعیین عمده عوامل•
  خاک در نمک اولیھ مقدار -1 •

زراعی گیاھان خوب رشد برای نمک مقدار مجاز سطح - 2•

پذیرد می انجام اصالح آن در کھ عمقی -3 •

  غیره و پذیری نفوذ بافت، مثل خاک خصوصیات -4 •

 .باشد می کرده، رشد خاک در کھ آن از ای واریتھ و زراعی گیاه نوع - 5•
 دارد قرار خاک سطح از کمی فاصلھ در زیرزمینی آب سطح کھ جائی

  .داشت خواھد خاک شوری روی بر کمی تأثیر زھکشی بدون آبشوئی

 بھ .است کردن غرقاب از بھتر بارانی آبیاری آبشوئی، روشھای با رابطھ در•
 غرقاب، روش بھ نسبت بارانی آبیاری در شدن مرطوب کمتر سرعت دلیل

 بھ بیشتری عمق تا آب آبیاری پایان در یافتھ آبشوئی کامل طور بھ منطقھ
  .یابد می نفوذ خاک پروفیل داخل

 تبخیر، اثر بر شود، استفاده آبشوئی روش عنوان بھ غرقاب کھ وقتی ھمچنین•
 .نماید می تجمع خاک سطح در و کرده حرکت باال طرف بھ بیشتری امالح
 روش با آب از متر سانتی 25 کھ دادند نشان )1966( ھمکاران و نیلسن

 ھمین برای و داد کاھش را خاک فوقانی متر سانتی 60 شوری بارانی،
  .بود الزم آب متر سانتی 75 غرقاب روش در کاھش مقدار
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سایر اعمال اصالحی
 محلول در نمک غلظت داشتن نگھ پایین منظور بھ مکرر آبیاری - 1•

.خاک
 نظیر خاک کننده اصالح مواد از استفاده - 2•

  سولفوریک واسید   )S(گوگرد )Caco3(آھک   )Caso42H2O(گچ
)H2So4(

.دقیق زھکشی سیستمھای طراحی با کافی زھکشی و آبشویی- 3•
 و ھدرروی از جلوگیری و آبیاری سیستمھای   بھترین کارگیری بھ- 4•

.باشد صرفھ بھ مقرون طوریکھ بھ آب، نشست
 از صورتیکھ در سال، در یکبار حداقل اراضی کردن غرقاب- 5•

.شود استفاده ای قطره یا بارانی آبیاری سیستمھای

 بھ گیاھی بقایای با ھمراه آن زدن شخم و خاک بھ آلی مواد افزایش - 6•
.خاک آمیز موفقیت آبشویی و پذیری نفوذ افزایش منظور

 یا و کردن پمپ طریق از زمینی زیر آب سفره سطح بردن پایین- 7•
.خاک سطح در نمک تجمع از جلوگیری منظور بھ زھکشی

 کھ آن، روی ھدر از جلوگیری و آب از بھینھ استفاده و صحیح مدیریت- 8•
.است ضروری ھا نمک شستشوی و گیاه برای

.موجود آب منابع از بھینھ استفاده منظور بھ دقیق ریزی برنامھ- 9•

 شدید تبخیر از جلوگیری منظور بھ خاک سلھ تخریب و شیار و شخم-10•
.خاک سطح در ھا نمک تجمع نتیجھ در و
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آبشویی
 و فیزیکی ھای ویژگی بر خاک نیمرخ در ھا نمک انباشت و تراکم•

،جملھ از ھا خاک شیمیایی

اسمزی فشار •

نفوذپذیری،•

  ھیدرولیکی ھدایت•

  نمو و رشد است ممکن آن نتیجھ در کھ گذارد می باقی اثری چنان آن•
 متوقف کامل طور بھ یا و جدی اختالل دچار باغی و زراعی بیشترگیاھان

.شود

 بھ باید ، آبیاری مورد ھای زمین کشاورزی ھای برنامھ در بنابراین•
 و شوری مقدار باغی و زراعی ھای فرآورده اقتصادی بازده منظور
 تجربی و عملی نظر از . داد کاھش مطلوب حد تا را خاک بودن سدیمی

 سدیمی و شور ھای خاک نیمرخ از محلول ھای نمک آبشویی توان می
 و متناوب یا دائم غرقاب ھای روش با آبشویی آب از استفاده راه از را
  خاص ھای مزیت و محدودیت روش ھر کھ داد، انجام بارانی آبیاری با یا

.دارد را خود
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 رود، نمی شمار بھ ای پیچیده کار شور ھای خاک اصالح طورکلی، بھ•
        مناسب، کیفیت با آبشویی آب نیاز مورد مقدار کارگیری بھ با زیرا
 اینکھ مگر کرد، آبشویی ھا خاک نیمرخ از را اضافی ھای نمک توان می

 خاک بافت یا و نامناسب دلیلی ھر بھ خاک داخلی زھکشی ھای ویژگی
 ھای خاک در آب تحرک و نفوذ مورد در ھرحال بھ ،باشد سنگین بسیار
.ندارد وجود خاصی مشکل متعارف شرایط در شور

 با مصنوعی بطور باید نباشد فراھم خاکھا زھکشی مطلوب شرایط اگر•
کرد فراھم را زیرشرایط اقدامھایی انجام

،زیرزمینی ھای زھکش نصب-•
،شرایطی در یا و زھکشی باز ھای ل کانا احداث -•
سطحی آبخوانھای زیرزمینی آب پمپاژ -•
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      مطلوب، و مناسب زھکشی شرایط وجود صورت در
 ھای برنامھ شروع بھ اقدام از قبل کلیدی پرسش دو

.بود خواھد مطرح شور ھای خاک اصالحی

 و خاک نیمرخ در نظر مورد شوری سطح کاھش برای آب میزان چھ - 1•
 بھ آب میزان این نفوذ و کارگیری بھ و است، الزم مشخص عمق تا

  . کشید خواھد طول مدت چھ خاک، نیمرخ درون و سطح
 مورد ھای دشت و ھا زمین از وسیعی گستره در اینکھ بھ توجھ با•

 کشور در زھکشی و ی آبیار ھای شبکھ گسترش مستعد یا و آبیاری
 سؤال است،بنابراین شور زمینھای بھ مربوط نیز بودن، سدیمی مشکل
.است بررسی قابل مورد، این در نیز دیگری
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 نیز ھا خاک زدایی سدیم پدیده زدایی، شوری فرایند با ھمزمان آیا - 2•
 سدیمی پدیده تشدید موجب ھا خاک زدایی شوری اینکھ یا و است مطرح
 دیگری ویژه ھای اقدام باید صورت آن در کھ شود می ھا خاک شدن

.شود اعمال

  سدیمی و شور ھای خاک بیشتر در موجود کلسیم منابع بھ توجھ با•
 زمین ھای رسوب از حاصل( رسوبی ھای دشت و آبیاری مورد زمینھای

 مورد ھنوز کشور، آبیاری و کشت قابل ) ای رودخانھ یا و مرتفع ھای
 و است نشده گزارش ھا خاک شدن سدیمی بھ گرایش و زدایی شوری
.رسد نمی بنظر نیز محتمل
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 دلیل بھ ما كشور كشاورزي اراضي از اي عمده بخش اینكھ بھ توجھ با•
 شوري مسالھ ھمچنین و خشك و گرم ھوایي و آب منطقھ در داشتن قرار

 دارند خشك نیمھ و خشك ھواي و آب آنھا در كھ كشورھاي تمام در كھ
.شود مي مشاھده

 با شور ھاي خاك اصالح در آبشویي براي زمان بھترین بررسي لذا
 نمك مصرفي آب حداقل با بتوانیم تا شد گرفتھ نظر مد مصرفي آب حداقل

 درصد و داده كاھش را خاك در گیاه ریشھ فعالیت منطقھ در موجود ھاي
دھیم افزایش نیز را زني جوانھ

آبشویی دراصالح خاکھای شورزمانھای 

در این رابطھ سھ زمان آبشویي را در نظر گرفتیم •
،قبل از كاشت آبشویي •
آبشویي بعد از كاشت ،  •
طبق روال زارعین آبیاري •
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 خاك و سطحي خاك( خاك مختلف اعماق از برداري نمونھ كشت از قبل•
 الكتریكي ھدایت نظیر الزم ھاي تجزیھ و گرفت انجام ) سطحي زیر

  . گرفت انجام كاربردي آب تجزیھ ھمچنین و اشباع عصاره

 را نمك كاھش بیشترین كاشت از قبل آبشویي كھ داد نشان بررسي نتایج
 با ابتدا كھ بوده این بر سعي رابطھ این در چون دارد ریشھ اطراف در

 و بذر زني جوانھ براي الزم خاك عمق حداقل مصرفي آب میزان كمترین
 زمان در كھ چرا گردد آبشویي ، شوري بھ متحمل گیاه یك شدن سبز

 خاك باالي سانتیمتري چند عمق در نمك مقدار است كافي بذر كاشت
 انجام بعدي آبیاري طي خاك رخ نیم امالح بقیھ آبشویي و یابد كاھش
.گیرد

بررسی مقایسھ زمانھای آبشویی دراصالح خاکھای شور

 آبشویي براي آب زیاد ارتفاع از توان نمي چون كاشت از بعد آبشویي در•
 . باشد نداشتھ زیادي تاثیر نمكھا شستشو در كھ شود مي باعث كرد استفاده

 این كرد استفاده آبشویي براي آب زیاد ارتفاع از توان نمي اینكھ دلیل
 شده سبز تازه گیاھچھ خفگي بھ منجر آب بیشتر مقدار گیري بكار كھ است
 وجود نظر این از محدودیتي كاشت از قبل آبشویي در ولي گردد مي

. ندارد
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 مالحظھ قابل بطور ولي است كم آبیاري راندمان آنكھ با سنتي آبیاري در•
 نمكھا شستشو صرف آب بیشتر چون است گذار تاثیر نمكھا شستشو در اي
  كھ است این آبیاري این معایب شود مي

  شود مي مصرف زیادي آب اوال•

ھ ثانیا • ازه جوان ذرھا ي ت حالت غرقابي بوجود مي آورد كھ باعث خفگي ب
ود ي ش .زده م

•
در تحقیقات بھ عمل آمده نشان داده است كھ در آبشویي قبل از كاشت ھم 

فاصلھ آبشویي تا كاشت و باید مدیریت صحیحي بكار برد و مسائلي مانند 
.مد نظر باشد تا بتوان بھترین نتیجھ را بدست آورد ارتفاع آب آبشویي
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راھكارھای تكمیلی جھت افزایش كارآیی آبشویی

 اثرات مھمترین از یکی شدن، ماندابی و شور علت بھ اراضی تخریب•
 از اولیھ آبشویی .باشد می زھکشی و آبیاری ھای طرح محیطی زیست

 بھ جھت در آبشویی کارایی افزایش .است شور اراضی احیاء ملزومات
  در .است برخوردار بسزایی اھمیت از تولیدی زھاب رساندن حداقل

 طی در ھمکاران و محمدیھ نوری مجید توسط  شده انجام مطالعھ
 افزایش :شامل آبشویی مدیریت مختلف روشھای ای مرحلھ چند آزمایشی
  وشیرین شور آب تلفیق و آبشویی در تناوب اعمال خاک، اولیھ رطوبت

  .قرارگرفت بررسی مورد آبشویی کارایی افزایش راستای در

: کھ است این دھنده نشان نتایج•

 اولیھ رطوبت افزایش منظور بھ آبشویی آب از درصد 20 بردن بکار- 1•
 با مرحلھ دو طی و روز یک فاصلھ بھ آبشویی عملیات انجام و خاک

  .دھد می افزایش درصد 32 را آبشویی راندمان ساعت 24 تناوب

 7/0( شیرین و )متر بر زیمنس دسی 5/2( شور آب تناوب از استفاده- 2•
 حالتی بھ نسبت درصد 52 را خاک متوسط شوری )متر بر زیمنس دسی

  .دھد می کاھش شود استفاده شور آب از فقط کھ

 شده شستھ نمک درصد 61 شور ب آ با آبشویی درصد 100 افزایش- 3•
.دھد-می افزایش را خاک پروفیل از
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محلولشوری زدائی نمکھای مبانی نظری •  
 نیمرخ از نمکھا آبشوئی شرایط بیشتر در کھ دھد می نشان تجربیات•

 عصاره با عمقی نفوذ از حاصل آب جایگزینی « ساده عمل ھا خاک
  توأمان پدیده دو فرایند بھ مربوط بلکھ . باشد نمی»خاک محلول اشباع

 در محلول ھای نمک )پراکندگی(  انتشار و ) گرمایشی حرکت( پخشیدگی
  موسوم پذیر اختالط جابجائی فرایند بھ اصطالحاً  کھ باشد می خاک نیمرخ

  .باشد می

 با کند می نفوذ خاک در عمقی طور بھ کھ آبی فرایند این نتیجھ در•
 ذ، نفو ادامھ با سپس و یابد می اختالط خاک نیمرخ در موجود رطوبت

  . کند می منتقل خاک اعماق بھ نیز را محلول ھای نمک

 بازده باشد، کمتر ھا نمک کامل آبشوئی برای نیاز مورد آب عمق چھ ھر•
  .بود خواھد بیشتر آبشوئی
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:  محلول از نیمرخ خاک تابع عواملی از جملھنمکھای بازده آبشوئی 
رطوبت خاک، میزان •
،آب آبشوئی مقدار •
و آرایش خلل و فرج خاک، اندازه •
آبشوئی روش •
.ھا در نیمرخ خاک می باشدنمک پراکنش عمودی و تراکم  •

 اثنای در یونی تبادل فرایند معموالً  سدیمی و سدیمی - شور ھای خاک در•
 یون بین موجود تعادل آن طی کھ پیوندد می وقوع بھ ھا نمک آبشوئی

  خاک محلول در موجود ھای یون و خاک ذرات سطح در شده جذب ھای
. رسد می انجام بھ یونی تبادل آن نتیجھ در و گردیده ناپایدار
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ھا خاک نیمرخ از محلول ھای نمک آبشوئی معادلھ

 و رفتھ کار بھ فرضیات شده بیان کلی معادلھ بھ توجھ با
.است بوده زیر شرح بھ ضروری
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  1معادلھ با جایگزینی معادلھ ھای ارائھ شده در بندھای دوم و سوم در •
.زیر حاصل می شودنتیجھ 

:کھ آن را بھ صورت زیر نیز می توان نوشت•

و یا•
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عالئم بھ کار رفتھ دارای ابعاد و معانی زیر ) 9( و ) 8( در معادلھ ھای 
:است
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 اشباع عصاره تعادلی الکتریکی ھدایت یا شوریECeq(مقدار تفریق•
 تا گردد می موجب مربوطھ ھای معادلھ کسر مخرج و صورت از ) خاک
  میزان جملھ از( مؤثر خارجی عوامل از مستقل حاصل نتایج

 مصرف مورد آبیاری آب کیفیت ھا، خاک داخلی زھکشی تبخیر،شرایط
 اثرگذار نتایج روی بر تواند می کھ شرایطی سایر و آبشوئی امر در

.گردند )باشند
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 نمک منطقی ) دفع و تخلیھ(آبشوئی مورد توان می روابط این کاربرد با•
  مناسبی تقریب با آبشوئی فرایند طی خاک نیمرخ در را محلول کامالً  ھای

 موجود ھای نمک % 90-80 حدود عادی شرایط در زیرا .نمود برآورد
 زیاد حاللیت درجھ با معدنی ھای نمک را مذکور ھای خاک نیمرخ در

 کم معدنی ترکیبات را باقیمانده % 20 - 10 حدود فقط و دھند می تشکیل
 تشکیل مادری مواد ھوادیدگی نتیجھ در کھ .گردند می شامل محلول
 نمک « آبشوئی شرایط اکثر در حقیقت در و باشند می ھا خاک دھنده
  طی شده بیان مبانی کھ است نظر مورد ھا خاک نیمرخ از » محلول ھای

.دارد کاربرد آنھا خصوص در باال روابط

بافت خاک را بھ طور تقریبی بھ  بامرتبط  ( F )آبشوئیمقدار راندمان 
:صورت زیر می توان ارائھ داد

مقدار عددی این ضریب منعکس کننده راندمان کاربرد آب آبشوئی نمک •
آبشوئی می تواند جایگزین آب طی فرایند ھای محلول خاک ا ست، کھ 

.خاک گردد
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محلول از نیمرخ خاک ھانمکھای نیاز آبشوئی 
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را بسیار محتاطانھ و حتی  (LR)آبشوئیروابط فوق مقدار آب مورد نیاز •
نمایندبرآورد  می بیش از مقدار الزم 

حداقل نیاز آبشوئی الزم
و برای گیاه بخصوص رابطھ الزم  آبشوئینیاز LRازبرای برآورد دقیق تری •

.  زیر ارائھ شده است

LRحداقل نیاز آبشوئی الزم برای تنظیم نمک ھا در محدوده شوری •
•(ECe سطحیروش ھای مرسوم آبیاری ثقلی یا درقابل تحمل گیاه
•ECiw مترآب آبیاری برحسب دسی زیمنس بر شوری
•ECe میزان متوسط حد تحمل گیاه بھ شوری بر م بنای اندازه گیری عصاره اشباع خاک بر

زیمنس بر متردسیحسب 
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کل عمق آب سالیانھ مورد نیاز
  از نماید جبران را آبشوئی نیاز و آبی نیاز بایستی کھ نیاز مورد سالیانھ آب عمق کل•

:است محاسبھ قابل زیر معادلھ

•AWسال در متر میلی حسب بر کاربردی یا نیاز مورد آب عمق
•ETسال در متر میلی برحسب گیاه تقاضای یا نیاز مورد سالیانھ آب میزان کل
•LRگردد، می بیان )اعشاری( کسری صورت بھ کھ نیازآبشوئی

 افزون و کسری صورت بھ (LRآبشوئی نیاز کھ نماید می یادآوری مجدداً •
 از آب میزان این دارد ضرورت کھ است شده تعریف گیاه آبی نیاز بر

 و آبشوئی را محلول ھای نمک نموده عبور گیاھان ریشھ توسعھ محدوده
.نماید تنظیم نظر مورد درحد
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پیشنھادتوصیھ و 
 خاکھای اصالح : از عبارتند شور خاکھای مورد در ما وظایف حال بھر•

 .اند آمده وجود بھ صحیح نا ھای برداری بھره اثر بر کھ شوری
 شور ابتدایی مراحل در کھ خاکھایی بیشتر خرابی از جلوگیری

 ھدف کھ خاکھا روزافزون و کلی تکامل و بھبود باالخره و ھستند   شدن
است خاک اصالح نھایی

نتایج_

 باعث خشک، نیمھ و خشک مناطق از بسیاری در باال حرارت درجھ•
 ھای الیھ وجود .میشود خاک سطح در ھا نمک تجمع و تبخیر افزایش
 سخت ھای افق یا )شده سیمانی ھای الیھ دیگر با پتروکامیک نظیر(سخت

 از شستشو جھت بارندگی   کمبود و خاک مختلف اعماق در آھکی شده
 ھای سیستم .شوند می خاک در نمک تجمع باعث کھ ھستند عواملی جملھ
 خاک نمک افزایش باعث صحیح، مدیریت عدم صورت در آبیاری، جدید
 بھ ھستند شور شدت بھ جھان اراضی از ھکتار ھا میلیون شوند می

 اراضی سالھ ھر و نیستند محصوالت اقتصادی   تولید بھ قادر طوریکھ
  می خارج وری بھره قابلیت از خاک در ھا نمک تجمع اثر در بیشتری

.شود
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 زدایی شوری طرحھای ترین ساده حتی کھ است آوری یاد بھ الزم•
 فرایندھای آبیاری، آب کنترل جھت منطقی روش شامل بایستی اراضی
 این .باشد شوری بھ متحمل گیاھان انتخاب و خاک از ھا نمک آبشویی
 عالوه بھ .است کار موفقیت از اطمینان برای الزم شروط حداقل اعمال

 حتی و آبیاری سیستم موجود آبیاری ھای کانال مناطق از بسیاری در
 صحیح توزیع و مناسب زھکشی سیستم ایجاد منظور بھ اراضی کرتبندی

.گیرند قرار نظر تجدید مورد بایستی آبیاری آب

با تشکر از توجه شما


