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بررسی اثر کيفيت آب بر روند سديمزدايی خاکهای سنگين با آبشويی پيوسته
5

مجيد شريفیپور* ،1عبدعلی ناصری ،2عبدالرحيم هوشمند ،3هادی معاضد ،4علیرضا حسناقلی
 .1دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 .2عضو هیئت علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 .3عضو هیئت علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 .4عضو هیئت علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 .5عضو هیئت علمی مؤسسة تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
(تاریخ دریافت1393/5/1 :ـ تاریخ تصویب)1393/7/12 :

چکيده
حجم قابل توجهی زهاب در شبکههای آبیاری و زهکشی خوزستان تولید میشود که مدیریت و استفادة مجدد از آنها
ضروری است .یکی از راههای استفادة مجدد از زهابها استفاده از آنها در آبشویی اراضی است .با هدف بررسی قابلیت
کاربرد زهاب بر سدیمزدایی از خاکهای رسی این منطقه ،آزمایشهای آبشویی در کرتهایی با ابعاد  1/5×1/5متر در
اراضی کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی انجام شد .سه کیفیت آب با هدایت الکتریکی ( 2/61آب تازة رودخانة
کارون) ،6/0 ،و  9/0دسی زیمنس بر متر (مخلوط زهاب این کشت و صنعت با آب رودخانة کارون) به صورت سه تیمار به
نامهای ،به ترتیب ،T2 ،T1 ،و  T3با روش آبشویی پیوسته (کاربرد  120 ،60 ،30سانتیمتر آب) با شش تکرار به روش
بلوکهای کامل تصادفی در این پژوهش بررسی شد .نتایج نشان داد با افزایش شوری آب آبشویی روند سدیمزدایی کندتر
میشود .ولی استفاده از زهابهای شور تا حد  6دسیزیمنس بر متر موجب افزایش مقدار کلسیم و منیزیمِ خاک پس از
آبشویی میشود .نسبت جذب سدیم در الیة  0تا  30سانتیمتری خاک ،که قبل از آبشویی  84میلیاکی واالن در لیتر به
توان یکدوم بود ،پس از اعمال تیمارهای  T1تا  T3به ترتیب به  ،10 ،9و  18میلیاکی واالن در لیتر به توان یکدوم
رسید .بنابراین ،مشکل سدیمی در این الیه با آبشویی با زهاب دارای شوری  6دسیزیمنس بر متر برطرف میشود و برای
این کار به استفاده از آب شیرین نیازی نیست .واکنش خاک بررسیشده ،چه قبل از آبشویی و چه بعد از آن ،در محدودة
قلیایی قرار نگرفت.
کليدواژگان :احیای اراضی ،خوزستان ،زهاب ،نسبت جذب سدیم ،واکنش خاک.

مقدمه

*

در بسیاری از مناطق خشک و نیمهخشک جهان و حتی در
برخی مناطق نسبتاً مرطوب آب دیگر فراوان و در دسترس
نیست .سازمان ملل متحد گزارش کرده است آنچه در آینده
تأمین غذای مورد نیاز جهان را دچار چالش خواهد کرد کمبود
زمین های قابل کشاورزی نیست ،بلکه بحران آب است ( United
 .)Nations Development Program, 2007آب کشاورزی نقطة
کلیدی بحران تأمین غذای جهان در آینده است .از سوی دیگر،
موارد متعددی از بروز مشکل دفع زهاب در اراضی وسیع
آبیاریشده در سطح جهان در مناطقی همچون جنوب و جنوب
شرقی آسیا ،آسیای مرکزی ،شمال افریقا ،خاورمیانه ،استرالیا ،و
ایاالت متحدة امریکا گزارش شده است ( Tanji and Kielen,
* نویسندة مسئولsharifipour.majid@gmail.com :

 .)2003این در حالی است که برنامهریزی برای استفاده از زهاب
شبکههای آبیاری و زهکشی میتواند نقشی مؤثر در کاهش
بحران آب دامنگیر جهان داشته باشد .یکی از راهکارهای
استفادة مجدد از زهاب ،اصالح خاکهای شور و سدیمی است
( San Joaquin Valley Drainage Implementation Program,
.)1999

بسیاری از طرحهای توسعة شبکههای آبیاری و زهکشی
در منطقة جنوب خوزستان در اراضی بسیار شور و سدیمی قرار
دارند که به مصرف مقادیر قابل توجهی آب برای آبشویی نیاز
خواهند داشت .از سویی ،حجم زهابهای تولیدشده در اراضی
تحت آبیاری این ناحیه بسیار قابل توجه است؛ به صورتی که
دبی زهاب فقط در واحدهای توسعة نیشکر امیرکبیر و
میرزاکوچکخان (به وسعت مجموع  24000هکتار) در ماه
حداکثر (مردادماه) به  24/30متر مکعب در ثانیه بالغ میشود.
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در سالهای اخیر راهکارهای متعددی برای مدیریت و دفع این
زهابها به کار گرفته شده که هر یک مشکالت و عوارض خاص
خود را داشته است .این در حالی است که میتوان از زهاب این
کشت و صنعتها  ،پس از اختالط با آب رودخانه یا در برخی
موارد بهتنهایی ،برای اصالح اراضی در شبکههای آبیاری و
زهکشیِ در دست توسعة مجاورشان استفاده کرد.
تحقیقات در استفاده از منابع آب شور (زهابها) غالباً برای
بررسی اثر آن در آبیاری محصوالت بوده است و تجاربی که
استفاده از آنها را برای آبشویی و اصالح خاکهای شور و
سدیمی نشان دهد کم است .با این حال استفاده از زهاب برای
احیا و آبشویی اراضی سابقهای طوالنی دارد .آب استفادهشده
برای احیای اراضی ادکو 1در شمال دلتای رود نیل در مصر ،در
دهة  ،1950زهاب اراضی باالدست بود .در دهة  2000نیز برنامة
احیای  330000هکتار از اراضی در غرب و شرق رود نیل بر پایة
استفاده از زهاب بود (.)Abdel-Khalek et al, 2003
برای اصالح خاکهای شور و سدیمی پیشنهادهای
متفاوتی ارائه شده که در همة آنها حفظ ساختمان خاک،
پایداری خاکدانهها ،افزایش منافذ خاک ،و اضافهکردن مواد آلی
به خاک اهمیتی ویژه دارد ( .)Rhoades et al, 1992آبشویی
ای آب
خاکهای شور و سدیمی با استفاده از رقیقکردن مرحله ِ
شور حاوی کاتیونهای دوظرفیتی روشی مؤثر برای اصالح
خاکها ،بدون استفاده از مواد اصالحکننده است .در آغاز آب
شور باعث همآوری ذرات خاک و تأمین کلسیم برای تبادل با
سدیم میشود ( .)Barzegar et al, 2007همچنین ،گزارش شده
آبشویی خاکهای شور و سدیمی با آبی که شوری پایینی دارد
ممکن است باعث پراکندگی ذرات خاک شود و عمل آبشویی را
محدود کند .در اصالح این خاکها ،چنانچه هدایت الکتریکی
آب آبشویی کمتر از  2دسیزیمنس بر متر باشد ،ساختمان
فیزیکی خاک را به هم میریزد و بازده آبشویی را کاهش
میدهد و حتی متوقف میکند (.)Naseri, 1998
 )2012( Chi et alآزمایشهای شوری و سدیمزدایی را با
استفاده از گچ بدون گوگرد ،به منزلة مادة اصالحکننده ،همراه
کشت برنج در ستونهای خاک انجام دادند .شوری عصارة اشباع
خاک ،نسبت جذب سدیم ،و همینطور واکنش خاک ( )pHکه
در نمونههای اولیه (قبل از آزمایش) به ترتیب  26دسیزیمنس
بر متر 397 ،میلیاکی واالن در لیتر به توان یکدوم ،و 10/48
بود در تیماری که شامل اختالط دوبرابر نیاز گچ ( 30گرم گچ
در هر کیلوگرم خاک) بود به ترتیب به  2/72دسیزیمنس بر
1. Edko

متر 8/65 ،میلیاکی واالن در لیتر به توان یکدوم ،و 8/05
رسید .در تیمار شاهد ،که بدون مادة اصالحکننده بود ،شوری و
سدیمی خاک تغییر چندانی نکرد.
 )2012( Gharaibeh et alبا استفاده از ستونهای خاک
دستنخورده با بافت لوم رسی شنی آزمایشهای آبشویی را با
بهکارگیری مقادیر مختلف فسفوجیپسم و اسیدفسفریک ،به
منزلة مادة اصالحی ،انجام دادند .نتایج نشان داد هر دو مادة
اصالحکننده اثری مشابه در کاهش شوری خاک دارند .در حالی
که اسیدفسفریک در مقایسه با فسفوجیپسم برتری قابل توجهی
در کاستن سدیم خاک دارد .این پژوهشگران همچنین اعالم
کردند شوریزدایی نسبت به سدیمزدایی به آب آبشویی بیشتری
نیاز دارد؛ به صورتی که در تیمارهایی که از اسیدفسفریک به
منزلة مادة اصالحکننده استفاده شد ،با عمق آبی برابر نصف
عمق خاک مورد اصالح ،سدیم خاک تا حد قابل قبول کاهش
یافت ،در حالی که برای اصالح شوری خاکْ آبشویی خاک به
همین اندازه ادامه پیدا کرد.
 )2010( Sarraf et alآزمایشهای آبشویی متناوب را در
قسمت مرکزی استان خوزستان با و بدون مادة اصالحکننده
(گچ) انجام دادند .آب آبشویی در چهار تناوب ،هر یک با 25
سانتیمتر عمق آب ،انجام شد .نتیجة این آزمایشها
رضایتبخش بود و شوریـ سدیمی خاک در آزمایشهای بدون
مادة اصالحکننده از کالس  S2A3تا  S3A3به  S2A2بهبود پیدا
کرد .این پژوهشگران همچنین اعالم کردند برای اصالح اراضی
شور و سدیمیِ این ناحیه نیازی به اضافهکردن اصالحکنندههای
شیمیایی نیست.
مطالعات صورتگرفته در زمینة سدیمزدایی خاکها
عمدتاً مبتنی بر کاربرد مواد اصالحکننده بوده و بیشتر در
خاکهایی با بافت سبک و متوسط انجام شدهاند .با توجه به
اهمیت استفادة مجدد از زهابها ،به دلیل کمبود فزایندة منابع
آب ،این تحقیق با هدف بررسی اثر کیفیت آب با تأکید بر
استفادة مجدد از زهابهای کشاورزی بر سدیمزدایی خاکهای
سنگین ،که بافت غالب اراضی جنوب غربی خوزستان است،
انجام گرفت.

مواد و روشها
پژوهش حاضر در تابستان و پاییز سال  1391در کشت و صنعت
سلمان فارسی ،یکی از واحدهای شرکت توسعة نیشکر و صنایع
جانبی ،واقع در  45کیلومتری جنوب شهرستان اهواز و در شرق
رودخانة کارون ،اجرا شد .ارتفاع از سطح دریا در این کشت و
صنعت بین  2تا  4متر است .میانگین سالیانة دمای روزانه 25/4
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درجة سانتیگراد و تیرماه با میانگین حداکثر دمای  46/3و
متوسط دمای  37/1درجة سانتیگراد گرمترین و دیماه با
متوسط دمای  12/5و میانگین حداقل  7/5درجة سانتیگراد
سردترین ماه سال است .متوسط بارندگی سالیانه  172میلیمتر
و متوسط تبخیر سالیانه  3067میلیمتر است .خاکهای این
ناحیه عموماً بدون تکامل پروفیلی ساختمان یا دارای ساختمان
ضعیف است.
در این پژوهش اثر سه کیفیت آب بر سدیمزدایی
خاکهای سنگین این کشت و صنعت بررسی شد:
تیمار  :T1آبشویی با آب تازه از رودخانة کارون با شوری
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متوسط  2/61دسیزیمنس بر متر؛
تیمار  :T2آبشویی با زهاب با شوری  6/0دسیزیمنس بر
متر؛
تیمار  :T3آبشویی با زهاب با شوری  9/0دسیزیمنس بر
متر.
ارقام  6/0و  9/0دسیزیمنس بر متر بر اساس حداقل و
حداکثر تقریبی شوری زهاب در زهکش اصلی کشت و
صنعتهای امیرکبیر و میرزاکوچکخان ،که هدف این پژوهش
بررسی قابلیت آن در سدیمزدایی است ،انتخاب شدند.
ویژگیهای آبهای بهکاررفته برای آبشویی در جدول  1میآید.

جدول  .1ويژگیهای آبهای بهکاررفته برای آبشويی

نوع آب آبشویی
آب کارون
زهاب با شوری 6/0dS/m
زهاب با شوری 9/0dS/m

هدایت الکتریکی
()dS/m

غلظت مجموع کلسیم و
منیزیم ()meq/lit

2/61
6/0
9/0

بررسی روند سدیمزدایی با آبشویی پیوسته با کاربرد سه
عمق آب  30و  60و  120سانتیمتر انجام شد .برای انجامدادن
آزمایشهای آبشویی پیوسته برای کاربرد هر عمق از آب آبشویی
باید کرتی جداگانه در نظر گرفته شود .زیرا آب تا انتهای آبشویی
باید به صورت پیوسته بر سطح خاک وجود داشته باشد؛ مثالً،
آبشویی پیوسته با کاربرد  30سانتیمتر آب در یک کرت انجام
میشود و پس از آن کرت بیاستفاده است .به همین ترتیب،
آبشویی پیوستة خاک با کاربرد  60و  120سانتیمتر آب در
کرتهای دیگری انجام شد .این طرح بر پایة بلوک کامل
تصادفی در شش تکرار انجام شد .با درنظرگرفتن سه کرت برای
کاربرد سه عمق آبشویی در هر کیفیت آب ،تعداد کرتها در هر
ردیف (بلوک)  9عدد و تعداد کل آنها  54عدد بود .امتداد
بلوکها موازی با امتداد زهکشهای زیرزمینی بود و تیمارها با
استفاده از جدول اعداد تصادفی در آنها جانمایی شد.
برای احداث کرتهای آبشویی ابتدا سطح زمین از گیاهان
خودرو پاکسازی شد .پس از بندکشی ،با استفاده از دوربین
نقشهبرداری ،ابعاد داخلی کرتها با گچ روی زمین مشخص شد.
برای عایقسازی عمق  0تا  30سانتیمتری کرتها در برابر
نشت ،دور هر کرت به عمق  30و به عرض  40سانتیمتر حفاری
شد .سپس ،ورقههای نایلونی به دیوارة داخلی ،که قبالً مرطوب
شده بود ،چسبانده شد؛ به صورتی که به طور یکپارچه دور
محیط حفاریشدة داخلی را فراگرفت .محل همپوشانی با

13
22
29

غلظت سدیم

نسبت جذب سدیم
1/2

()meq/lit

()meq/lit

14
46
74

6
14
19

اسیدیته
7/74
7/86
7/79

استفاده از چسب آببند درزگیری شد .در مرحلة بعد ،محیط
حفاریشده تا  15سانتیمتر از خاک پر و با استفاده از یک وزنة
فلزی دستهدار تا حد امکان متراکم شد .سپس ،مقداری آب روی
آن گرفته شد تا خاک نشست کند .پس از آن خاکریزی بیرون
کرتها و روی محیط حفاریشده تا آنجا ادامه پیدا کرد که
پشتهای به ارتفاع  25تا  30سانتیمتر ایجاد شد .بعد از آن
ورقههای نایلونی ،که تا این مرحله روی سطح کرت بودند ،روی
پشتهها کشیده شد و بدین ترتیب از نشت آب به پشتهها نیز
جلوگیری شد.
برای جلوگیری از تبخیر ،روی همة کرتها با ورقههای
نایلونی ،به ابعاد  4×4متر ،پوشانده شد و در نهایت دورتادور
محیط خارجی کرتها خاک ریخته شد تا از بلندشدن نایلون
جلوگیری شود .عملیات نصب زهکشهای زیرزمینی همزمان با
احداث کرتها انجام شد .زهکشی با استفاده از لولههای  PVCو
با پوشش معدنی صورت گرفت که به جمعکنندههای روباز
تخلیه میشد .فاصلة زهکشهای زیرزمینی  42متر بود و
زهکشها در عمق متوسط  1/5متری نصب شد .شکل  1مراحل
احداث کرتهای آزمایشی را نشان میدهد .آب رودخانة مورد
نیاز برای آبشویی به صورت روزانه با استفاده از یک دستگاه
الکتروپمپ از کانال آب مجاور قطعة زراعی برداشت میشد.
اندازهگیری مقدار آب اعمالشده با اندازهگیری دبی (با استفاده
از یک سطل مدرج) و زمان (با استفاده از یک کرنومتر دیجیتال)
انجام شد.
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شکل  .1مراحل احداث کرتهای آزمايشهای آبشويی

برای آمادهسازی آبهای آبشویی با مقادیر هدایت
الکتریکی  9/0و  6/0دسیزیمنس بر متر ،زهاب با شوری بین
 40تا  75دسیزیمنس بر متر از زهکشهای طرح سلمان
فارسی برداشت و به محل آزمایش حمل میشد .این زهاب در
سه تانکر اختالط ،هر یک به ظرفیت  2000لیتر ،به نسبت
حجمی با آب کانال (آب رودخانة کارون) مخلوط میشد تا
هدایت الکتریکی آن به مقدار تعیینشده ( 6/0یا 9/0
دسیزیمنس بر متر) برسد.
نمونههای اولیة خاک از پنج نقطة زمین محل اجرای
پژوهش به صورت زیگزاگ (به شکل  )Wاز سه عمق  0تا ،30
 30تا  ،60و  60تا  90سانتیمتری برداشت شد .به علت تورم
خاک و وجود کریستالهای نمک در الیة سطحی ،نمونهبرداری
دقیق با متة دستی ،که به پراکندگی خاک الیة سطحی در
اطراف مته منجر میشد ،ممکن نبود .به همین دلیل،
نمونهبرداری اولیة خاک از عمق  0تا  30سانتیمتری با استفاده
از لولة فوالدی لبهتیز به قطر  5/0سانتیمتر انجام شد .این لوله

به کمک پُتک تا عمق  30سانتیمتری کوبیده میشد .سپس
دور آن با بیل دستی خالی و نمونه با استفاده از یک میلة چوبی
از لوله خارج میشد .نمونهبرداری از اعماق  30تا  60و  60تا 90
سانتیمتری با استفاده از متة نمونهبرداری به قطر  6/8سانتیمتر
صورت گرفت .میانگین ویژگیهای فیزیکی و شیمایی خاک
آزمایششده در این پنج نقطه ،به ترتیب ،در جدولهای  2و 3
میآید.
پس از آبشویی در هر کرت ،تا رسیدن رطوبت کرت به
ظرفیت زراعی مدتی زمان صرف شد و سپس نمونهبرداری
دوباره در سه عمق یادشده صورت گرفت .نمونههای خاک ،پس
از خشکشدن در مجاورت هوا ،کوبیده و الک شد و برای
عصارهگیری به آزمایشگاه انتقال یافت .اندازهگیری واکنش خاک
( )pHدر گل اشباع به وسیلة pHسنج انجام شد .غلظت مجموع
کلسیم و منیزیم در عصارة اشباع به روش تیتراسیون و غلظت
سدیم به روش فلیمفوتومتری اندازهگیری شد.

جدول  .2ويژگیهای فيزيکی خاک محل پژوهش

عمق خاک ()cm
0-30
30-60
60-90

درصد ذرات خاک
رس

سیلت

ماسه

بافت خاک

رسی
8/90 39/83 51/27
رسی
4/76 37/88 57/36
 17/76 43/84 38/40سیلتی کلی لوم

درصد اشباع درصد رطوبت ظرفیت مزرعه
62
65
59

45
49
37
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جدول  .3ويژگیهای شيميايی خاک محل پژوهش

کاتیونها و آنیونها ()meq/lit

عمق
خاک
()cm

هدایت الکتریکی
عصارة اشباع
()dS/m

Na+

0-30
30-60
60-90

185
75
59

1579
631
482

سدیم

کلر

بیکربنات

Ca2+

Mg2+

SO42-

Cl-

HCO3-

نسبت جذب سدیم
)meq/lit(1/2

گچ
()%

آهک
()%

واکنش
خاک

268
83
76

437
153
97

142
356
223

1946
444
372

5
13
10

84
58
52

0/25
0/43
0/31

46
49
51

7/22
7/66
7/74

کلسیم منیزیم سولفات

تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد و
سطوح معناداری با استفاده از آزمونهای دانکن و  LSDتعیین
شدند.

يافتهها و بحث
روند تغییرات نسبت جذب سدیم با آبشویی پیوسته با کاربرد
انواع مختلف آب در عمق  0تا  30سانتیمتری در شکل 2
میآید .نتایج آزمایشهای آبشویی در این الیه به دو دلیل
اهمیت بیشتری دارد:
 .1کرتهای آزمایشی عمق  0تا  30سانتیمتری در برابر
نشت جانبی عایق شدند .بنابراین این الیه تطابق بیشتری با
شرایط مزرعهای داشت و با اطمینان خاطر بیشتری میتوان
نتایج آن را تعمیم داد.
 .2طی مراحل رشد ،نفوذ عمقی ناشی از آبیاری
خودبهخود موجب شستوشوی نمک و از جمله سدیم در
الیههای پایینتر خواهد شد.

شکل  .2روند تغييرات نسبت جذب سديم عصارة اشباع خاک در عمق  0تا
 30سانتیمتری

در  30سانتیمتر اول آبشویی ،از بین انواع آب بهکاررفته،
آب کارون بیشترین شیب کاهش نسبت جذب سدیم را موجب

شد ( 1/65میلیاکی واالن در لیتر به توان یکدوم ،در ازای هر
سانتیمتر آب آبشویی) .این تغییرات در آبشویی با زهاب با
شوری  6دسیزیمنس بر متر نسبت به آبشویی با زهاب با شوری
 9/0دسیزیمنس بر متر شیب بیشتری داشت .دلیل آن با قانون
اول فیک 1بهروشنی قابل توضیح است؛ شیب غلظت در آبشویی
با آب رودخانة کارون بسیار باالتر از سایر تیمارهاست و به همین
دلیل کاربرد مقدار یکسان آب باعث افزایش پخشیدگی امالح و
خارجکردن آنها میشود .یون سدیم تکظرفیتی است و نسبت
به یونهای کلسیم و منیزیم ،که دوظرفیتیاند ،با سهولت
بیشتری شسته میشود .با توجه به رابطة  ،1این حالت سبب
کاهش قابل توجهی در نسبت جذب سدیم خواهد شد.
(رابطة )1
 = Na+ ⁄√(Ca2+ + Mg 2+ )⁄2نسبت جذب سدیم
در  30سانتیمتر دوم آبشویی ،شیب کاهش نسبت جذب
سدیم در بهکارگیری زهاب با شوری  9/0دسیزیمنس بر متر
نسبت به دو نوع دیگر آب بیشتر است .علت احتماالً این است
که با بهکارگیری آب کارون یا زهاب با شوری  6دسیزیمنس بر
متر مقدار قابل توجهی از سدیم در  30سانتیمتر اول آبشویی
خارج میشود .عمدة سدیم باقیمانده در خللوفرج ریزتر خاک
قرار دارد و خارجکردن آن دشوارتر است .در  60سانتیمتر آخر
آبشویی ،شیب تغییرات کاهش قابل توجهی دارد و در همة
کیفیتهای آب آبشویی به مقدار مشابهی نزدیک میشود.
در جدول  4مقادیر غلظت کلسیم و منیزیم و در جدول 5
مقادیر غلظت سدیم در عصارة اشباع خاک ،پس از اعمال
تیمارهای آبشویی ،میآید .ارقام این جدولها نشان میدهد
غلظت کلسیم و منیزیم در تیمارهای  T2و  T3در عمق  0تا 30
سانتیمتری ،پس از  120سانتیمتر آبشویی ،فقط  3درصد
تفاوت دارد؛ در حالی که پس از اعمال تیمار  T3غلظت سدیم
محلول  83درصد بیشتر از تیمار  T2است .این حالت بهروشنی
نشان میدهد در زهابهای بهکاررفته برای آبشویی کلسیم و
منیزیم کافی برای جایگزینی با سدیم موجود است .ولی دو
1. Fick
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عامل موجب میشود غلظت سدیم خاک در تیمار  T3نسبت به
تیمار  T2باالتر باشد .یکی اینکه مقدار سدیم در آب آبشویی آن
 61درصد بیشتر بوده ،در حالی که مقدار کلیسم و منیزم این
تیمار نسبت به تیمار  T2فقط  32درصد بیشتر بوده است .از
آنجا که واکنشهای تبادل کاتیونی معموالً از قانون اثر جرم

تبعیت میکنند (هر چه غلظت کاتیونی باالتر باشد ،امکان جذب
آن بیشتر است) ،غلظت سدیم در عصارة اشباع آن نیز بیشتر
است .عامل دوم غلظت باالتر آب آبشویی است که طبق قانون
فیک سبب شده میزان پخشیدگی امالح در تیمار  T2بیشتر و
در نتیجه امکان شستوشوی آنها فراهمتر باشد.

جدول  .4غلظت کلسيم و منيزيم در عصارة اشباع خاک پس از  120سانتیمتر آبشويی

عمق نمونهبرداری ()cm

0-30

30-60

60-90

غلظت مجموع کلسیم و منیزیم ( )meq/litدر تکرارهای تیمارهای آزمایشی

نوع آب آبشویی

تیمار

آب کارون

T1

*30 b

زهاب با شوری 6/0dS/m

T2

54a

62

زهاب با شوری 9/0dS/m

T3

53a

60

42

آب کارون

T1

25 b

30

19

زهاب با شوری 6/0dS/m

T2

47 a

54

42

زهاب با شوری 9/0dS/m

T3

47 a

55

39

آب کارون

T1

38 b

46

27

زهاب با شوری 6/0dS/m

T2

33 b

41

25

زهاب با شوری 9/0dS/m

T3

62 a

78

45

میانگین

حداکثر

حداقل

35

23
44

* سطوح معناداری در جدول بر اساس آزمون دانکن در سطح  5درصد تعیین شد.
جدول  .5غلظت سديم در عصارة اشباع خاک پس از  120سانتیمتر آبشويی

عمق نمونهبرداری ()cm

0-30

30-60

60-90

غلظت سدیم ( )meq/litدر تکرارهای تیمارهای آزمایشی

نوع آب آبشویی

تیمار

آب کارون

T1

*34c

زهاب با شوری 6/0dS/m

T2

50 b

56

زهاب با شوری 9/0dS/m

T3

92 a

100

82

آب کارون

T1

64 c

76

53

زهاب با شوری 6/0dS/m

T2

88 b

104

72

زهاب با شوری 9/0dS/m

T3

152 a

186

122

آب کارون

T1

101 b

124

78

زهاب با شوری 6/0dS/m

T2

131 b

160

105

زهاب با شوری 9/0dS/m

T3

188 a

250

132

میانگین

حداکثر

حداقل

37

31
43

* سطوح معناداری در جدول بر اساس آزمون دانکن در سطح  5درصد تعیین شد.

مقادیر نسبت جذب سدیم در عصارة اشباع خاک ،پس از
اعمال تیمارهای آبشویی ،در جدول  6میآید .پس از اتمام
آبشویی با تیمار  ،T1نسبت جذب سدیم در عمق  0تا 30
سانتیمتری به  9میلیاکی واالن در لیتر به توان یکدوم رسید.
در نظام طبقهبندی خاک در ایران خاکهایی که نسبت جذب
سدیم در آنها کمتر از  8است بدون مشکل سدیمی قلمداد
میشوند ( .)Mahler, 1979با برونیابی شیب خط کاهشِ نسبت
جذب سدیم میتوان برآورد کرد که پس از بهکاربردن 126

سانتیمتر آب کارون برای آبشویی به روش پیوسته این عمق از
خاک تقریباً مشکل سدیمی ندارد .آبشویی با تیمار  T2هم
نسبت جذب سدیم را به  10میلیاکی واالن در لیتر به توان
یکدوم رسانده است .به عبارت دیگر ،این خاک پس از آبشویی
از لحاظ مشکل سدیمی در گروه ( A1مشکل سدیمی کم) قرار
میگیرد .البته مقدار نسبت جذب سدیم در این تیمار به حد
پایین نسبت جذب سدیم این گروه ( )8نزدیکتر است تا به حد
باالی آن ( )13و میتوان گفت مشکل سدیمی در آن نسبتاً
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برطرف شده است .با برونیابی شیب خط کاهشِ نسبت جذب
سدیم مشخص میشود که با مصرف  13سانتیمتر دیگر آب
آبشویی در این تیمار مقدار این عامل در الیة مهم  0تا 30
سانتیمتری به کمتر از  8میرسد و مشکل سدیمی آن کامالً
اصالح میشود .اما نسبت جذب سدیم پس از آبشویی با تیمار
 T3در گروه  A2جا میگیرد و مشکل سدیمی در آن متوسط
است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت برای اصالح مشکل سدیمی
در خاکهای سنگین جنوب خوزستان نیازی به استفاده از مادة
اصالحکننده نیست .تحقیقات  )2010( Sarraf et alنیز چنین
نتیجهای را تأیید میکند؛ هرچند چنان که پژوهشهای
 )2012( Gharaibeh et alو همچنین  )2012( Chi et alنشان
داده است استفاده از این مواد میتواند فرایند سدیمزدایی را
تسریع کند.
شکل  3روند تغییرات نسبت جذب سدیم با آبشویی
پیوسته را با کاربرد انواع مختلف آب در عمق  30تا 60
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سانتیمتری نشان میدهد .نکتة قابل توجه این است که در 30
سانتیمتر اول آبشویی با آب تازة رودخانة کارون و زهاب با
شوری  9/0دسیزیمنس بر متر نسبت جذب سدیم به ترتیب به
مقدار  4و  1میلیاکی واالن در لیتر به توان یکدوم افزایش
یافت .افزایش نسبت جذب سدیم در آبشویی با آب کارون به
علت شستهشدن مقدار قابل توجهی سدیم در  30سانتیمتر اول
آبشویی از الیة باالتر خاک ( 0تا  30سانتیمتری) است؛ طوری
که مقدار سدیمی که پس از  30سانتیمتر آبشویی با زهابهای
با شوری 6/0و  9/0دسیزیمنس بر متر در الیة  0تا 30
سانتیمتری خاک باقی ماند به ترتیب  2/04و  2/80برابر بیشتر
از مقدار مشابه پس از آبشویی با آب رودخانة کارون بود .نیز ،در
خصوص افزایش این نسبت در آبشویی با زهاب با شوری 9/0
دسیزیمنس بر متر هم خروج امالح از الیة باالیی و هم غلظت
قابل توجه سدیم در آب آبشویی دخیل بوده است.

جدول  .6نسبت جذب سديم در عصارة اشباع خاک پس از  120سانتیمتر آبشويی

عمق نمونهبرداری ()cm

0-30

30-60

60-90

نسبت جذب سدیم  )meq/lit(1/2در تکرارهای تیمارهای آزمایشی

نوع آب آبشویی

تیمار

آب کارون

T1

*9c

زهاب با شوری 6/0dS/m

T2

10 b

10

زهاب با شوری 9/0dS/m

T3

18 a

19

16

آب کارون

T1

18 b

20

17

زهاب با شوری 6/0dS/m

T2

18 b

21

16

زهاب با شوری 9/0dS/m

T3

31 a

35

28

آب کارون

T1

23 b

27

21

زهاب با شوری 6/0dS/m

T2

32 a

39

29

زهاب با شوری 9/0dS/m

T3

34 a

40

28

میانگین

حداکثر

حداقل

10

8
9

* سطوح معناداری در جدول بر اساس آزمون دانکن در سطح  5درصد تعیین شد.

شکل  .3روند تغييرات نسبت جذب سديم عصارة اشباع خاک در عمق 30تا
 60سانتیمتری

در نگاهی دقیقتر ،الیة  0تا  30سانتیمتری خاک به
مثابة حجم کنترل در نظر گرفته میشود .با توجه به عایقبودن
سطوح جانبی آن و عدم تبخیر و با فرض جریان یکبعدی و
روبهپایین ،سطح خاک ،مرز ورودی حجم کنترل و عمق 30
سانتیمتری خاک خروجی آن فرض میشود .مقدار خروجی از
این حجم کنترل برابر مجموع ورودی و تغییرات ذخیرة آن
خواهد بود .مساحت سطوح ورودی و خروجی واحد در نظر
گرفته میشود .تفاوت غلظت سدیم در عصارة اشباع خاک ،قبل
و پس از  30سانتیمتر اول آبشویی ،در آبشویی با آب کارون
 1364میلیاکی واالن در لیتر و در آبشویی با زهابهایی با
شوری  6/0و  9/0دسیزیمنس بر متر به ترتیب  1140و 975
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میلیاکی واالن در لیتر بود .این تفاوت غلظت در حجمی از
محلول خاک برابر رطوبت اشباع الیهای از خاک به عمق 0/30
متر بود .بنابراین ،حجمی که این تغییر غلظت در آن اعمال شده
برابر عمق الیه ضرب در درصد اشباع آن ( )0/62است .عمق
آبشویی نیز  0/30متر بوده است .با این فرضیات ،مقدار سدیم
خارجشده از الیة  0تا  30سانتیمتری به سمت الیة پایینی در
 30سانتیمتر اول آبشویی با آب کارون و زهابهایی با شوری
 6/0و  9/0دسیزیمنس بر متر به ترتیب  ،226 ،258و 203
میلیاکی واالن برآورد میشود .بنابراین ،مقدار سدیم خارجشده
در  30سانتیمتر ابتدای آبشویی به سمت الیة  30تا 60
سانتیمتری خاک در آبشویی با آب کارون بیشتر بوده است.
برای بررسی آهنگ خروج سدیم باید مشخص شود چه
مقدار از سدیم خارجشده با آب آبشویی وارد شده و چه مقدار
آن از خاک شسته شده است .اهمیت این بررسی آنجا روشن
میشود که سدیمی که با آب آبشویی وارد میشده در طول
مدت آبشویی ثابت بوده و سدیمی که از خاک شسته شده با
گذشت زمان کاهش پیدا کرده است .بنابراین ،هر چه سهم
سدیم شستهشده از خاک بیشتر باشد آهنگ خروج سدیم به
سمت الیة پایینی افتانتر است .سهم آب آبشویی از سدیم
خارجشده در  30سانتیمتر اول آبشویی از الیة  0تا 30
سانتیمتری خاک در آبشویی با آب کارون و زهابهایی با
شوری  6/0و  9/0دسیزیمنس بر متر به ترتیب  ،6/50 ،1/65و
 12/15درصد بوده و باقی مقدار سدیم از خاک شسته شده
است .بنابراین ،با کاهش شوری آب آبشویی و به تبع آن کاهش
غلظت سدیم آهنگ خروج سدیم افتانتر بوده است .به عبارت
دیگر ،با آغاز آبشویی با آب کارون مقدار زیادی سدیم شسته
میشود و به سمت الیة پایینی میرود .این خروج انبوه سدیم
زمانی صورت میگیرد که الیة پایینی هنوز به ظرفیت زراعی
نرسیده و آب واردشده به آن بیشتر در خللوفرج ریز (منطقة
آب ساکن) جریان مییابد تا در خللوفرج درشت (منطقة آب
متحرک) .بنا به قانون اثر جرمها ،این موضوع سبب میشود
مقدار قابل توجهی سدیم در منطقة آب ساکن باقی بماند .در
ادامة روند آبشویی ،که جریان آب در خاک به حالت اشباع
میرسد ،هم دبی جرمی سدیم ورودی به الیة پایینی کمتر
میشود و هم مقدار زیادی از آن از طریق ناحیة آب متحرک از
الیة مورد بررسی خارج میشود .این تحلیل نشان میدهد چگونه
مقدار باالتر سدیم خارجشده و سهم باالتر سدیم شستهشده در
آن در آبشویی با آب کارون سبب میشود نسبت جذب سدیم در
 30سانتیمتر اول آبشویی در الیة  30تا  60سانتیمتری خاک
افزایش یابد.

در  30سانتیمتر دوم آبشویی روند تغییرات نسبت جذب
سدیم در عمق  30تا  60سانتیمتری خاک مانند  30سانتیمتر
اول در عمق  0تا  30سانتیمتری است .به عبارت دیگر،
بیشترین شیب کاهش در آبشویی با آب کارون رخ داده و
کمترین آن با آبشویی با زهاب با شوری  9/0دسیزیمنس بر
متر .در این عمق غلظت کلسیم و منیزیم پس از آبشویی با
تیمارهای  T3و  T2به هم نزدیک بود و فقط  1/66درصد
اختالف داشت .تفاوت عمدة روند تغییرات نسبت جذب سدیم
در این الیه و الیة باالتر آن است که شیب تغییرات در انتهای
آبشویی در الیة  30تا  60سانتیمتری خاک در انواع آب
بهکاررفته بین  1/43تا  1/93برابر تندتر از مقادیر مشابه در عمق
 0تا  30سانتیمتری است .به عبارت دیگر ،فرایند سدیمزدایی
در این الیه نسبت به الیة باالتر به تکامل خود کمتر نزدیک شده
است.
روند تغییرات نسبت جذب سدیم با آبشویی پیوسته با
کاربرد انواع مختلف آب در عمق  60تا  90سانتیمتری در شکل
 4میآید .در این شکل مشاهده میشود که نسبت جذب سدیم
در عمق  60تا  90سانتیمتری خاک در 30سانتیمتر اول
آبشویی با آب کارون مقداری کاهش پیدا کرده؛ ولی در 30
سانتیمتر دوم آبشویی از  52به  59میلیاکی واالن در لیتر به
توان یکدوم افزایش یافته است و با ادامة آبشویی با شیبِ تندی
نسبت به انواع دیگر آب کاهش پیدا کرده است .در آبشویی با
زهابهایی با شوری  6/0و  9/0دسیزیمنس بر متر نسبت جذب
سدیم با شیبِ کمنوسانی کاهش پیدا میکند.

شکل  .4روند تغييرات نسبت جذب سديم عصارة اشباع خاک در عمق  60تا
 90سانتیمتری

برای بررسی روند تغییرات نسبت جذب سدیم در عمق
 60تا  90سانتیمتری خاک در آبشویی با آب کارون ،تغییرات
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الیههای باالتر همزمان بررسی میشود .تغییرات نسبت جذب
سدیم در این سه الیه در شکل  5میآید .شاید بتوان گفت روند
تغییرات در هر الیه نسبت به الیة باالتر با یک مرحله تأخیر
مشابهت دارد .چنان که شیب تند کاهش نسبت جذب سدیم در
عمق  0تا  30سانتیمتری خاک از ابتدای آبشویی در عمق 30
تا  60سانتیمتری در  30سانتیمتر دوم آبشویی و در عمق 60
تا  90سانتیمتری پس از  60سانتیمتر آبشویی آغاز میشود .به
عبارت دیگر ،زمانی که شیب کاهش نسبت جذب سدیم در الیة
باالتر تندتر است و به تبع آن خروج سدیم به سمت الیة پایینی
شدت بیشتری دارد نسبت جذب سدیم در الیة پایینتر افزایش
مییابد .با کندشدن روند کاهش نسبت جذب سدیم در الیة
باالتر ،به عبارتی کمشدن خروج سدیم ،روند تغییر نسبت جذب
سدیم در الیة پایینتر کاهشی میشود .مثالً ،غلظت سدیم در
 30سانتیمتر اول آبشویی در عمق  30تا  60سانتیمتری خاک
تغییر چندانی نداشت و از  631به  625میلیاکی واالن در لیتر
رسید .ولی در  30سانتیمتر دوم با  56/89درصد کاهش به
 269میلیاکی واالن در لیتر رسید .شاید همین شدت خروج
سدیم از الیة باالیی علت افزایش  13/62درصدی نسبت جذب
سدیم در  30سانتیمتر دوم آبشویی در عمق  60تا 90
سانتیمتری است.
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شیب در کاربرد زهاب با شوری 9/0دسیزیمنس بر متر نمایانتر
است.

شکل  .6روند تغييرات نسبت جذب سديم عصارة اشباع خاک با آبشويی با
زهاب با شوری  6/0 dS/mدر اعماق مختلف

شکل  .7روند تغييرات نسبت جذب سديم عصارة اشباع خاک با آبشويی با
زهاب با شوری  9/0dS/mدر اعماق مختلف

شکل  .5روند تغييرات نسبت جذب سديم عصارة اشباع خاک با آبشويی با
آب کارون در اعماق مختلف

شکلهای  6و  7روند تغییرات نسبت جذب سدیم را در
اعماق مختلف خاک به ترتیب در آبشویی با زهاب با شوریهای
 6/0و  9/0دسیزیمنس بر متر نشان میدهند .با بررسی این
شکلها میتوان گفت در هر دو ،شیب کاهشی نسبت جذب
سدیم در عمق  0تا  30سانتیمتری خاک در ابتدای آبشویی
نسبت به آبشویی با آب کارون مالیمتر است .البته این کاهش

بر اساس آزمونهای دانکن و  LSDتفاوت دو نوع آب
کارون و زهاب با شوری  6/0دسیزیمنس بر متر در مقدار نهایی
نسبت جذب سدیم در الیة  0تا  30سانتیمتری خاک در سطح
 5درصد معنادار است .تفاوت این دو زهاب با شوری 9/0
دسیزیمنس بر متر ،بر اساس این دو آزمون ،در سطح  1درصد
معنادار بوده است .در عمق  30تا  60سانتیمتری هیچیک از
آزمونها تفاوتی معنادار در مقدار نهایی نسبت جذب سدیم ،بین
دو نوع آب کارون و زهاب با شوری  6دسیزیمنس بر متر ،نشان
نداد .ولی این دو تیمار کیفی ،بر اساس هر دو آزمون ،در سطح
 1درصد تفاوتی معنادار با زهاب با شوری  9/0دسیزیمنس بر
متر دارند .زهابهای با شوری  6/0و  9/0دسیزیمنس بر متر در
عمق  60تا  90سانتیمتری تفاوتی معنادار در مقدار جذب
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شیرینترین آب آبشویی بهکاررفته نیز خطری از بابت
بههمریختن ساختمان فیزیکی خاک و کاهش بازده آبشویی
ایجاد نمیکند .همچنین ،با توجه به جدول  ،1به نظر میرسد
در زهابهای بهکاررفته افزایش غلظت کاتیونها بیشتر در
افزایش مقدار سدیم است؛ چنان که غلظت کلسیم و منیزیم در
زهاب با شوری  9/0دسیزیمنس بر متر نسبت به آب کارون 2/3
برابر ،ولی غلظت سدیم  5/2برابر است.

سدیم پس از آبشویی نداشتهاند .تفاوت آب کارون با آنها بر
اساس دو آزمون آماری ذکرشده در سطح  1درصد معنادار بود.
در آبشویی خاکهای شور و سدیمی ،شوری آب آبشویی
نباید کمتر از  2دسیزیمنس بر متر باشد .در غیر این صورت
باعث پراکندگی ذرات خاک میشود و عمل آبشویی را محدود
میکند ( .)Naseri, 1998در این آزمایشها حتی آب تازة
رودخانة کارون نیز این شرط را تأمین میکند .بنابراین ،حتی

جدول  .7واکنش خاک ( )pHپس از  120سانتیمتر آبشويی

عمق نمونهبرداری ()cm

0-30

30-60

60-90

مقادیر واکنش خاک در تکرارهای تیمارهای آزمایشی

نوع آب آبشویی

تیمار

آب کارون

T1

*7/75a

زهاب با شوری 6/0dS/m

T2

7/68 a

7/81

زهاب با شوری 9/0dS/m

T3

7/79 a

7/92

7/64

آب کارون

T1

7/95 a

8/10

7/82

زهاب با شوری 6/0dS/m

T2

7/76 a

7/87

7/62

زهاب با شوری 9/0dS/m

T3

7/88 a

8/22

7/55

آب کارون

T1

7/93 a

8/11

7/80

زهاب با شوری 6/0dS/m

T2

7/93 a

8/04

7/86

زهاب با شوری 9/0dS/m

T3

7/86 a

7/93

7/77



میانگین

حداکثر

حداقل

7/99

7/56
7/55

سطوح معناداری در جدول بر اساس آزمون دانکن در سطح  5درصد تعیین شد.

معموالً واکنش ( )pHخاک (اسیدی یا قلیایی) برابر 8/5
برای مشخصکردن خاکهای قلیایی از غیر قلیایی انتخاب
میشود .این معیار را مؤسسة شوری امریکا پیشنهاد کرده است.
البته ،در دهة  ،1980پژوهشگران پیشنهاد کردند که واکنش
بیش از  8/2برای تشخیص خاکهای قلیایی معیار قرار گیرد
( .)Abrol et al, 1980مقادیر واکنش خاک پس از اعمال
تیمارهای آبشویی در جدول  7میآید .با توجه به جدول ،7
واکنش خاک محل پژوهش ،چه قبل از آبشویی و چه بعد از آن،
حتی با معیارهای سختگیرانهتر ،در محدودة قلیایی قرار
نمیگیرد .ارقام جدول  7نشان میدهد واکنش خاک پس از
اعمال تیمارهای آبشویی اندکی افزایش پیدا میکند .البته ،بر
اساس آزمون دانکن ،به جز تیمار  T2در عمق  30تا 60
سانتیمتری ،این افزایش در باقی تیمارها در سطح  5درصد
معنادار بود .یادآور میشود به طور کلی یونهای کلسیم ،منیزیم،
پتاسیم ،و سدیم دارای خصوصیات بازی (قلیایی) و هیدروژن و
آلومینیوم دارای خصوصیات اسیدیاند .بنابراین ،ظرفیت تبادل
کاتیونی خاک )CEC( 1عبارت است از مجموع کاتیونهای قابل
)1 Cation Exchange Capacity (CEC

تبادل بازی و نیز هیدروژن در خاک:
(رابطة )2
CEC= ∑ basic cations+ H+
یا
CEC = BSP + HSP
𝑎𝑁𝐶𝑎+𝑀𝑔+𝐾+
2
= 𝑃𝑆𝐵) و
 BSPدرصد اشباع بازی (× 100
𝐶𝐸𝐶
𝐻
 HSPدرصد اشباع اسیدی )𝐻𝑆𝑃 = 𝐶𝐸𝐶 × 100( 3است.
مقادیر  BSPو  HSPبه صورت درصد بیان میشود .یعنی
با افزایش یکی از آنها سهم دیگری از  CECکاهش مییابد.
بنابراین ،هر چه مقدار واکنش خاک افزایش یابد ،به عبارت دیگر
مقدار هیدروژن کاهش یابد ،مقدار  HSPکاهش و سهم  BSPاز
 CECافزایش مییابد .چنین گمان میرود که در فرایندهای
آبشویی بررسیشده در این پژوهش نسبت هیدروژن به
کاتیونهای قلیایی کاهش یافته و این وضعیت موجب افزایش
واکنش خاک شده است.
کاهش نسبت هیدروژن به کاتیونهای قلیایی به این علت
است که هیدروژن نسبت به کلسیم و منیزیم بار کمتری دارد.
به همین علت هنگام آبشویی بهراحتی به وسیلة این کاتیونها،
2 Basic Saturation Percent
3 Hydrogen Saturation Percent
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 برای اصالح مشکل.خاکهای سنگین این منطقه ضرورت ندارد
سدیمی در این خاکها نیازی به استفاده از مادة اصالحکننده
 هرچند پژوهشهای سایر محققان نشان میدهد استفاده.نیست
.از این مواد میتواند روند سدیمزدایی را تسریع کند
،به علت کاهش نسبت هیدروژن به کاتیونهای قلیایی
واکنش خاک در اثر تیمارهای آبشویی اندکی افزایش پیدا کرده
 چه قبل از آبشویی، واکنش خاک بررسیشده، با این حال.است
. در محدودة قلیایی قرار نمیگیرد،و چه بعد از آن

سپاسگزاری
 که،نویسندگان این مقاله از سازمان آب و برق خوزستان
 شرکت توسعة نیشکر و صنایع،هزینههای طرح را تقبل کردند
، که زمین و امکانات صحرایی را در اختیار گذاشتند،جانبی
همچنین از خانمها مهندس فیروزه شریفیپور و مهندس سارا
صادقی و آقایان مهندس محسن پوالدگر و مهندس مجتبی
 صمیمانه، که در اجرای این پژوهش همکاری داشتند،مروج
.تشکر و قدردانی میکنند

 هیدروژن و. جایگزین میشود،که بهخصوص در زهاب بیشترند
 کاتیونی که، در این حالت.سدیم بار الکتریکی یکسان دارند
.شعاع هیدراتة آن کمتر است با نیروی بیشتری جذب میشود
Foth, ( ولی به علت عدم اطمینان از وضعیت هیدراتة هیدروژن
.) نمیتوان در خصوص جایگزینی آن با سدیم قضاوت کرد1990
اختالف تیمارها در تغییرات واکنش خاک بسیار ناچیز بود و از
.لحاظ آماری معنادار نبود
نتيجهگيری

 سانتیمتری خاکهای سنگین30  تا0 مشکل سدیمی در الیة
6  سانتیمتر آبشویی با زهاب با شوری133 جنوب خوزستان با
دسیزیمنس بر متر برطرف میشود و برای این کار به آب
شیرین نیاز نیست؛ ضمن اینکه آبشویی با چنین زهابی موجب
 در مقایسه با آبشویی،افزایش مقدار کلسیم و منیزیم در خاک
 برای رفع مشکل سدیمی این خاکها. خواهد شد،با آب رودخانه
 سانتیمتر آبشویی نیاز126 با استفاده از آب رودخانة کارون به
 دسیزیمنس بر متر6  استفاده از زهابهای شورتر از.خواهد بود
با هدف تأمین کلسیم و منیزیم برای جایگزینی با سدیم در
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