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ABSTRACT 

Soil salinity and shallow and saline groundwater have been made subsurface drainage and drainage effluents 

to be inevitable in irrigated lands of south of Khuzestan. Due to the development of irrigation and drainage 

networks (IDN) in the southwest of Khuzestan (with an area of 340,000 hectares), it is necessary to study 

integrated agricultural drainage management in all area. Drainage management is depending on its quality and 

quantity (Q & Q), which are changing continuously. Therefore, a model for predicting drainage water Q & Q 

in the operation period of IDNs was developed and validated using 25 hectares' research field. Predicted 

drainage water salinity of the IDNs was used to make the decision for reusing or disposing options. Based on 

the predictions made by this model, the quality of drainage water from the plans of the southern Karkheh basin 

and western Karoon, with the exception of sugarcane cultivations, is not suitable for at least 10 years to cultivate 

salt-tolerant plants and their disposal is inevitable. In case of drainage water with better quality, it could be 

reused for irrigation of salt-tolerant crops and forestation to prevent dust storms. Drainage transportation to the 

Persian Gulf is proposed to have the least hazard to the environment. In the present study, the content of 

phosphorus and nitrogen in drainage water was measured to be 0.043-0.70 and 2.2-22 mg/L respectively, which 

showed a much higher amount of nitrogen than Mahshahr bay (discharge point). Although drainage disposal 

into the Persian Gulf seems to release high levels of nitrogen, however, due to low phosphorus content in these 

drainage waters, additional nitrogen cannot be entered in the production cycle and does not result utrification.  
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 خوزستان استان غربی جنوب زهکشی و آبياری هایشبکه زهاب مديريت

، 6، حميد هويزه5، محسن زرشناس5، محمود حاجيشاه4، حامد نوذری3، عبدعلی ناصری2، عبدالمجيد لياقت*1پورمجيد شريفی

 7منوچهر نصری

 ، دانشکده کشاورزی، خرم آباد، ایراندانشگاه لرستان ،گروه مهندسی آب .1

، کرج، دانشگاه تهران طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی،، پردیس کشاورزی و منابع گروه آبیاری و آبادانی. 2

 ایران

 ، ایراناهواز ،دانشگاه شهید چمران ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،گروه آبیاری و زهکشی .3

 ، همدان، ایراندانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب  .4

 اهواز، ایران، مهندسین مشاور سازآب پردازان .5

 ، اهواز، ایرانمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. 6

 ، خرم آباد، ایراندانشگاه لرستاندانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی شیالت،  .7

 (6/5/1398تاریخ تصویب:  -30/4/1398تاریخ بازنگری:  -19/12/1397)تاریخ دریافت: 

  چکيده

استان جنوب فاریاب ضیزهاب شور را در ارا یدتول یجهو در نت یزهکش عمق،کم و شور زیرزمینی آب و خاک شوری 

 یریتکه مد است ضروری ی،و زهکش یاریآب هایشبکه سطح گسترش به توجه با. است ساخته ناپذیرخوزستان اجتناب

هکتار( واقع در جنوب خوزستان و  هزار 340)مجموعاً  احداثدر حال  یاشده احداث یو زهکش یاریآب هایزهاب شبکه

 ییرکه مرتباً در حال تغ ،آن یفیتو ک یتکم بهزهاب  مدیریت. شودطرح جامع مطالعه  یکغرب رودخانه کارون به عنوان 

 طول در را زهکشی و آبیاری هایشبکه زهاب کیفیت و کمیت بتواند کهشد  هتوسعه داد یمدل بنابراین. است وابسته بوده،

 زهاب شوریشد.  اعتبارسنجی یهکتار 25 پژوهشی رعهمز یکمدل با استفاده از  اینکند.  بینیپیش برداریبهره دوره

بینیبر اساس پیش. گرفت قرارروش استفاده مجدد  برای گیریتصمیم مبنای شده، بینیپیش زهکشی و آبیاری هایشبکه

 و کشت جز به ،ه جنوب کرخه و غرب کارونضهای حوطرحهای حاصله از کیفیت زهاب های صورت گرفته با این مدل،

 یرناپذاجتناب هاآنو دفع  نیست مناسب شوری به مقاوم زراعی گیاهان کشت سال برای 10حداقل تا  نیشکر، هایصنعت

 توسعهو  یمقاوم به شور یاهاناستفاده مجدد مانند کشت گ هایتر، گزینههای با کیفیت مناسبدر خصوص زهاباست. 

زهاب به  تخلیه رسدمی نظر به. بگیرددستور کار قرار  در تواندمی غبار و گرد هایاز طوفان یریجلوگ یبرا طبیعی منابع

 هاهابفسفر ز یحاضر، محتوا مطالعه در .داشت خواهد بر در هاینهگز ینرا از ب محیطییستضرر ز ینفارس کمتر یجخل

 بهرا نسبت  یباالتر یاربس یرمقاد یتروژنمورد ن درشد که  گیریاندازه لیتر بر گرممیلی 2/2-28 یتروژنو ن 043/0 -7/0

 یباال یرمقاد یسبب رهاسازبه خلیج فارس  ابزه تخلیه رسدیبه نظر م داد. هرچند )محل تخلیه( نشان ماهشهر خور

 موجب و هنشد یدتول چرخه وارد فیاضا نیتروژنها، زهاب ینفسفر ا مقدار بودن پایین به توجه با، اما شودمی آنبه  یتروژنن

 .شودنمی یوتریفیکاسیون

 غبار و گرد زدایی،یابانب ی،مقاوم به شور یاهاناستفاده مجدد از زهاب، گ شوری، :کليدی هایواژه

 

 مقدمه
اراضی وسیع آبیاری  در زهاب فعموارد متعددی از بروز مشکل د

در مناطقی همچون آسیای جنوبی، آسیای  ،شده در سطح جهان

، خاورمیانه، استرالیا و اجنوب شرقی، آسیای مرکزی، شمال آفریق

Tanji and Kielen ,) مریکا گزارش شده استآایاالت متحده 
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 زهاب از استفاده یبرا یزیربرنامه که است یحال در نیا (.2003

 رفتبرون در یمؤثر نقش تواندیم ،یزهکش و یاریآب یهاشبکه

 زهاب مدیریت، 1990 دهه تاجهان داشته باشد.  آب بحران از

زهکشی عموماً به  یهاپژوهش. گرفتمی قرار توجه مورد کمتر

 برعمدتًا  زین هامسائل طراحی گرایش داشت و ارزیابی طرح



 527 ...  های آبياری و زهکشی همکاران: مديريت زهاب شبکهشريفی پور و  

ها موجود و موارد مرتبط با ضوابط طراحی آن یهاسامانهعملکرد 

 1جهان سران کنفرانس از پس(.  ,9971Snellenسر و کار داشت )

 را خود توجه زهکشی و آبیاری المللی، مجامع بین1992در سال 

اجالس نه تنها بر  نیا هیانیمتمرکز کردند. ب هازهاب مدیریت بر

در  بیاریتوسعه آ یبرانیاز به زهکشی به عنوان مکملی اساسی 

بلکه به طور همزمان  کند،می کیدتأ خشکمهینواحی خشک و ن

« مدیریت جامع منابع»بر حفاظت و استفاده مجدد از آب در قالب 

 (.Weiss, 1992دارد ) دیتأک

 جهان یتمام در یکشاورز یهااستفاده مجدد از زهاب

 و خشکمهین و خشک مناطق در ژهیوبه است، شده تجربه

 نیتأم کهخشک تابستان در مناطق معتدل  یهاماه در نیهمچن

 در(. Ritzema and Stuyt, 2015) است مواجه تنگنا با یاریآب آب

در سطوح  تواندیاز زهاب م مجدد استفاده ابیفار یکشاورز

 از یبیترک صورت به معموالً که باشد منطقه ای و پروژهمزرعه، 

( و استفاده مجدد توسط کشاورزان ی)رسم یدولت یهاتیفعال

 سطوح از بهتر درک یبرا(. Ritzema and Braun, 2006است )

در مصر را مثال  لیرود ن یدلتا توانیم زهاب، از استفاده متفاوت

 از ماًیمستق ،یاریآب برایکشاورزان زهاب را  هیناح نیزد. در ا

 ازنهادهای دولتی . استفاده کنندیم پمپاژ مزارع به هازهکش

 صورت یاصل یهامعمواًل از زهکش منطقه، سطح در زهاب

آب در دسترس کشورها  تواندیم زهاب از مجدد استفاده. ردیپذیم

 یدلتا یشرق بخشدهد، مانند  شیافزا یامالحظهرا به طور قابل

از  یمحصوالت کشاورز یاریدرصد از آب آب 15که  لین رود

 نیتأمسطح مزرعه  درزهاب  ازو استفاده مجدد  ینیرزمیز یهاآب

 یتوسعه راهکارها(. Abdel Gawad et al., 1991) شودیم

درصد  20استفاده مجدد، آب در دسترس در کشور مصر را تا 

 (.  ,2014Barnesداده است ) شیافزا

 زهاب یشور مجدد، استفاده روش برابر در یاصل چالش

 رساند، مصرف به کامالً توانینم هرگز را زهاب هرحالبه. است

 منطقه رونیب به دیباوارد شده،  یاریکه به همراه آب آب ینمک رایز

 تا(. Ritzema, 2016; Ritzema and Braun, 2006) شود رانده

 کی یبرا پروژه، کی ای مزرعه کی از شده یزهکش آب که ییجا

 از قبل تواندیباشد، م دیقابل استفاده و مف یمقاوم به شور اهیگ

Rhoades ) ردیگ قرار استفاده مورد یاریآب یبرا مجدداً  یینها دفع

1989., et alRhoades ; 1977, and Halvorson). یشور البته 

 در. ستین یاریآب آب در شده حل یهانمک از یناش تنها زهاب

( خوزستان جنوب)مانند  عمقکم و شور ینیرزمیز آب با یمناطق

 شور ینیرزمیز آب بیترک از یناش زهاب، یشور از یاعمده بخش

                                                                                                                                                                                                 
 

1- Earth Summit 

 Sharifipour) است یزهکش ندیفرآ طول در شده یزهکش آب با

et al., 2013 .)چالش  زهاب، خطریب و منیا دفعهر صورت  در

 از یبخشآنکه بتواند  یبرا یاست که هر سامانه زهکش یینها

 . شودبا آن روبرو  دیبا باشد، آب منابع داریپا تیریمد

کارون و کرخه در جنوب  هایرودخانه حوضه انتهایدر 

شده هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی ساخته 347 یران،غرب ا

 یزهکش خاک، شوری و باال ایستابی سطح. استدر حال احداث  یا

 هایساخته است. کشت و صنعت یرناپذاجتناب را زیرزمینی

 ناحیه این در که بودند یو زهکش یاریآب هایشبکه اولین نیشکر

 مسئولین برخوردو  تجربه یناول ینو بنابرا یدندرس برداریبهره به

 اراضی این زهاب. شدیمحسوب م یزآب با مسئله زهاب ن منابع

اول به رودخانه کارون منتقل شد که منجر به  هایسال در

 یژهو بهشد.  یفراوان یو اجتماع یاقتصاد محیطی،یستخسارات ز

داشتند  ییباال یاربس یهاول یشور یادشده یکه اراض یلدل ینبه ا

ها به و اصالح آن آبشوییشورِ حاصل از  یارزهاب بس یهو تخل

رودخانه  دستیینآب در پا یرودخانه کارون سبب باال رفتن شور

 شهرهای شرب ویژه به ،از مصارف یاریبس یکارون شد و آب را برا

 یبرا یدشدهاستفاده نمود. پس از آن زهاب تول غیرقابل جنوبی،

شمال شهر  به تاالب شادگان و سپس به اراضی واقع در یمدت

منتقل شده است. با افزایش  یریخرمشهر به عنوان برکه تبخ

 ینمسئول برای ی،زهکش هایاز گسترش شبکه ناشیحجم زهاب 

 هایشبکه سایرتا قبل از اتمام احداث  بایدامر روشن شد که 

ها در کل منطقه برنامه زهاب آن یریتمد یبرا زهکشی، و آبیاری

 . شود تدوین یمشخص

 برداری،بهره دوره طول در زهاب شوری کاهش با

 ییرتغ یفیتاستفاده مجدد از زهاب متناسب با بهبود ک یراهکارها

 زهکشی و آبیاری هایشبکه احداث از قبل چونخواهد کرد. 

 طریق ازوجود ندارد،  زهاب دفع کیفیت و کمیت از ایسابقه

 آن اساس بر و بینییشزهاب را پ یفیتو ک یتکم سازی بایدمدل

 .کرد گیریتصمیم زهاب مدیریت روش خصوص در

مدت  یطوالن ییراتتغ یکه بر رو یمطالعات متعدد 

 ،شدهخشک جهان انجامیمهزهاب در مناطق خشک و ن یفیتک

 برداریبهرهسال  10نمک خاک پس از  یشترآن است که ب یانگرب

 یهتخل ینتریدخواهد شد و شد یهتخل یازهکش لوله سامانهاز 

 یرخ خواهد داد. هرچه شور یبردارسال اول بهره 3تا  2نمک در 

نمک  یهباالتر باشد، شدت تخل یرزمینیآب ز یخاک و شور یهاول

خواهد بود. پس  یشترب یهاول یهازهاب در سال یو به تبع آن شور

 زهکشی سامانهاز  برداریسال از شروع بهره 20تا  15از گذشت 
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 هر و کندمی میل تیبه مقدار ثاب اًتقریب زهاب شوری زیرزمینی،

 بیشتر ثابت شوری این مقدار باشد، بیشتر خاک اولیه شوری چه

 یبطئ یارزهاب بس یکاهش شور مرحله، این از پس. بود خواهد

 یج(. نتاJohnston, 1993; Sharma et al., 1995رخ خواهد داد )

که از  یجیبا نتا پژوهشگران ینا هایپژوهشحاصل از 

به  نیشکر هایکشت و صنعت در زهاب کیفی هایگیریاندازه

 ینزهاب در ا یکه شور یدارد. به صورت یدست آمده همخوان

زیمنس بر دسی 6به حدود  70سال، از  20بعد از گذشت  یاراض

 در گام اولین بنابراین(. Jafari et al., 2009) است متر رسیده

 یفیتو ک یتکه بتواند کم است یتوسعه مدل زهاب، مدیریت

 برداریبهره دوره طول در را زهکشی و آبیاری هایزهاب شبکه

 گیریتصمیم و ریزیبرنامه مبنای بینیپیش اینکند.  بینیپیش

  دفع زهاب خواهد بود. یاو  مجدد استفاده نحوهدر خصوص 

Jury et al. (2003،) دره  کشاورزی هایزمین زهاب کیفیت

گرفتند  یجهنمودند و نت سازییهرا شب یفرنیادر کال 1یوآکین سن

 یناست. ا یرزمینیآب ز یمتأثر از شور یزهاب خروج یکه شور

در  یادینفوذ اثر ز یرقابلغ یهپژوهشگران نشان دادند که عمق ال

 یهدارد و هرچه ال یزهاب خروج یشور یدنزمان به تعادل رس

به حالت  یدنرس یبرا یشتریباشد، زمان ب تریقنفوذ عم یرقابلغ

در  ییبسزا یرها تأثزهکش هفاصل یگر،د یتعادل الزم است. از سو

زهکش به درون آن دارد،  یهالوله یراز ز یورود یانجر یزانم

 یانها از هم کمتر باشند، جرزهکش که هر چه فاصله یطوربه

 Jury et) شودیزهکش م یوارد لوله یتحتان هاییهاز ال یکمتر

al., 2003 .)و عمق از تابعی خروجی زهاب کیفیت و یتکم لذا 

لوله زهکش(  ییندر خاک )باال و پا یشور یلزهکش و پروف فاصله

 چنین توانیم ین(. بنابراWahba and Christen, 2006) است

 یسطح زهکش دارا یردر ز یرزمینیاگر آب ز که نمود مطرح

 کیفیتبه زهکش از  یزهاب ورود یجهنامناسب باشد، درنت یفیتک

 .بود خواهد برخوردار پایینی

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

 18تعداد  ،در منطقه غرب رودخانه کارون و جنوب رودخانه کرخه

هزار هکتار وجود  347 مساحتآبیاری و زهکشی با  شبکهپروژه 

دهند. یم یلها را تشکدارد که محدوده مطالعات مدیریت زهاب

 12 مساحت به یک هرزهکشی ) سه شبکه آبیاری و یان،م یناز ا

 یو باق دارد اختصاص نیشکر های( به کشت و صنعتهکتار هزار

 هر. است یبیها ترککشت آن که بودهمتعلق به کشاورزان  یاراض

 حال)در  متفاوتی اجرایی وضعیت در هاپروژه این از یک

 جز بهمطالعه شده( قرار دارند.  یادر حال احداث و  برداری،بهره

 و آبیاری هایشبکه این نیاز مورد آب اکالیپتوس، صنعت و کشت

 اکالیپتوس. شودیم تأمین کرخه و کارون هایرودخانه از زهکشی

از زهاب  آن یازآب مورد ن یناست و بنابرا شوری به مقاوم گیاه یک

 20 گذشت باکه  شد خواهد تأمین نیشکر هایکشت و صنعت

که قابل  یافتهکاهش یبه حد آن شوری برداری،بهره از سال

 هایپروژه( مشخصات عمومی 1) جدول. استاستفاده مجدد 

 .کندمی ارائه را طرح محدوده زهکشی و آبیاری

 

 طرح محدوده زهکشی و آبياری هایپروژه وسعت -1 جدول

 مساحت )هکتار( نام پروژه ردیف مساحت )هکتار( نام پروژه ردیف

 11200 شهید چمران 10 10000 شمال هوفل 1
 53805 توسعه شهید چمران 11 4750 قدس و زمزم 2
 12880 کوثر 12 18700 دشت آزادگان چهارناحیه عمرانی  3
 12000 نیشکر دهخدا صنعت و کشت 13 13000 دشت آزادگان سهناحیه عمرانی  4
 39645 جفیر 14 4580 یزد نو 5
 12000 یرکبیرنیشکر ام صنعت و کشت 15 24649 و دو دشت آزادگان یکنواحی عمرانی  6
 12000 نیشکر میرزا کوچک خان صنعت و کشت 16 8502 حمیدیه راست 7
 18415 اکالیپتوس صنعت و کشت 17 6158 حمیدیه چپ 8
 40000 غرب کارون 18 44795 جنوب کرخه نور 9

 
 

منطقه غرب  یهاطرح یزهکش یشبکه اصلدر حال حاضر 

ها است که طرح یاصل یهاکارون و جنوب کرخه، شامل زهکش

                                                                                                                                                                                                 
 

1- San Joaquin Valley 

ها آن یهم برا یایهها، محل تخلاز پروژه یکهر  یدر زمان طراح

ها بوده تاالب یا یسطح یهاآب در نظر گرفته شده که عمدتاً
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 یرشرح ز بهها تحت پوشش آن یو نواح یاصل یهااست. زهکش

 ( نشان داده شده است.1که در شکل ) ودهب

دشت  چهار و سه واحین یها: پروژهWMDزهکش 

  ،نو، قدس و زمزم و شمال هوفل یزدآزادگان، 

نواحی عمرانی یک و دو دشت  یها: پروژهCMDزهکش 

  ،آزادگان

حمیدیه چپ و راست و جنوب  یها: پروژهEMDزهکش 

 ،کرخه نور

  ،چمران و توسعه آن ید: پروژه شهGMDزهکش 

 ،های دهخدا و کوثر: پروژه DMDزهکش 

 یر،: پروژه جفJMDزهکش 

 یرکبیر،: پروژه امAMDزهکش 

 ،کوچک خان یرزا: پروژه مMMDزهکش 

 یپتوس،: پروژه اکالKMDزهکش 

 : پروژه غرب کارون.WKDزهکش 

 

 
 یاصل یهامحدوده مطالعه و زهکش یو زهکش ياریآب هایپروژه -1 شکل
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 زهاب کيفی و کمی بينیيشپ مدل

مطالعه  ینزهاب در ا یفیو ک یکم بینیپیش یبرا مفهومی مدل

 به اشباع ناحیه. شودمی یکتفک یراشباعاشباع و غ یهبه دو ناح

 یفتعر 1حالت یرمتغ یکبه صورت  یهو هر ال یمتقس الیه چهار

 یمتقس یو تحتان یفوقان یهبه دو ال یراشباعغ ناحیهشده است. 

 جریان و آبیاری آب یا بارش شامل فوقانی الیه ورودیشده است. 

و تعرق و نفوذ  یرآن تبخ خروجی و زیرزمینی آب تراز از باال به رو

 الیه عمقی نفوذ شامل تحتانی الیه به ورودی آب. است یعمق

 این از خروجی و است زیرزمینی آب از باال به رو جریان و فوقانی

است که از  آبی مقدار نیز و عمقی نفوذ تعرق، و تبخیر شامل الیه

 اشباع ناحیه در. کندمی حرکت فوقانی هاییهبه سمت ال یهال ینا

 و فوقانی قسمت دو از زهاب شود،می واقع ایستابی سطح زیر که

 وارد ناحیه دو این از که زهابی سهم. شودمی زهکش وارد تحتانی

 .است شده تفکیک هوخهات رابطه از استفاده با شودمی زهکش

 Nozari and شده توسطارائه مدلاز  بررسی ینا در

Liaghat  (2014) استفاده شده است.  سامانه یاییپو یلتحل روش با

از  ثرکه متأ است یبازخورد یندهایفرآ یهفرض پایه بر روش این

 ادهاستف یندهآن در رفتار آ یجاست که از نتا سامانهرفتار گذشته 

 یمثبت و منف یبازخورد هایحلقه شامل فرآیند این. شودمی

 حلقه. دهندیرا نشان م سامانه یک یکه روابط علت و معلول است

اثر آن کاهش دهنده  یابد یشکه اگر علت افزا دهدمی نشان منفی

از  یرطوبت خاک، نفوذ عمق یشمثال با افزا یاست و برعکس. برا

رطوبت خاک در  ی،نفوذ عمق یشو با افزا یافتهیشافزا یشهر یهناح

. کندمی پیدا افزایش تحتانی الیه در وکاهش  یفوقان یهال

 و زهکشی فرآیند غیراشباع، ناحیه برای معلولی و علت هایحلقه

( ارائه شده 4( تا )2) هایشکل در ترتیب به خاک در نمک پویایی

 یطمح سازیمدل ینا برایمورد استفاده  سامانه یلاست. ابزار تحل

Vensim است بوده. 

 

 
 (Nozari and Liaghat, 2014) غيراشباع ناحيهدر  یعلت و معلول هایحلقه -2 شکل

 
 (Nozari and Liaghat, 2014) زهکشی فرآيند در معلولی و علت هایحلقه -3 شکل

                                                                                                                                                                                                 
 

1-State variable  
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 (Nozari and Liaghat, 2014) نمک پويايی یعلت و معلول هایحلقه -4 شکل

 

 ی،خاکشناس ی،مدل با استفاده از اطالعات هواشناس این

)به  یشور ی،کشت و طرح زهکش یالگو یرزمینی،آب ز یاری،آب

 یتزهاب( و کم یریتمحدودکننده در مدعامل  ینعنوان مهمتر

 هایپروژه در مدل نیاز مورد اطالعات. کندمی بینییشزهاب را پ

 هایپروژه در. شد آوریجمع هاپروژه محل از برداری،بهره حال در

 هایگزارش از نظر مورد اطالعات مطالعه، یا احداث حال در

 .شداستخراج  یطراح

 یک یبر رو یمورد مطالعهمدل،  یجنتا یابیاعتبار برای

 در اقعو یشکرن یقاتمرکز تحق یواقع در اراض یهکتار 25مزرعه 

 بررسی برای. گرفت صورت امیرکبیر نیشکر صنعت و کشت

 فواصل در پیزومتر دسته سه مزرعه، این در ایستابی سطح نوسانات

 دوره طی در. شدنصب  هاکننده جمع از متری 375 و 250، 100

 سطح نوسانات پارامترهای( یورتا شهر ین)فرورد نیشکر آبیاری

 داخل آب شوری آبیاری، آب شوری ها،زهکش دبی ایستابی،

 با. شد گیریاندازه روزانه صورت به زهاب شوری و پیزومترها

 ،تراز سطح آب ییراتروند تغ مزرعه شرایط برای فوق مدل اجرای

 صورتبه زیرزمینی آب شوری و زهاب شوری ی،زهاب خروج دبی

 محاسبه و آماری تحلیل و تجزیه با. گرفت قرار بررسی مورد روزانه

 ،(RSE) میانگین به نسبت خطا درصد و  (SE)استاندارد یخطا

روزانه  شده سازیشبیه و گیریاندازه مقادیر برازش میزان

 یبترتاستاندارد پارامترها به ی. خطاشدفوق محاسبه  یپارامترها

 زیمنسدسی 8/2 ثانیه، بر لیتر 43/0 متر،یسانت 4/14شده ارائه

 باال از عمق سه در زیرزمینی آب شوری استاندارد خطای و متر بر

بر متر برآورد  زیمنسیدس 36/0و  29/0، 49/0 یببه ترت پایین به

. دهدینشان م یواقع یطرا نسبت به شرا یخوب نسبتاً دقت که شد

 یبترتفوق به یپارامترها برای RSE یشاخص آمار ین،همچن

که تطابق  شددرصد براورد  2/8و  5/7، 9/12، 19، 20، 8برابر با 

در مورد  یشترب یاتجزئ برای. کندیم یقها را تصدداده ینب ینسب

 .شود مراجعه Nozari & Liaghat  (2014) مدل به مقاله  

 مقادیر ها،زهاب ینا یفیکاسیوننوتر یتقابل یبررس برای

 ین)به عنوان مهمتر هاآنموجود در  فسفر و نیتروژن

. شد گیریاندازه ی( در چهار دوره به صورت فصلهایفیکانتنوتر

 زهکشی و آبیاری هایشبکه در واقع نقطه 10 در هابردارینمونه

 امیرکبیر نیشکر صنعت و کشت شامل: منطقه برداریبهره حال در

ه(، نقط 1کوچک خان ) میرزا نیشکر صنعت و کشت(، نقطه 2)

 EMDنقطه(، زهکش  2کارون ) یشکرنقطه(، ن 3تپه )هفت یشکرن

 .انجام شد نقطهCMD (1)نقطه( و زهکش  1)

 و بحث يجنتا

 زيرزمينی آب و خاک شوری وضعيت

 بافتکه  دهدمی نشان هاپروژه خاکشناسی مطالعات بررسی نتایج

منطقه  یاست. اراض منطقه لوم رسی سیلتی این در خاک غالب

 یخاک روبرو است، به طور یمورد مطالعه به شدت با مسئله شور

 ,Mahler) یمیسدشور و  یهاخاک یبندطبقه روش اساس برکه 

 هاآن یندارند و باق یمشکل شور یدرصد از اراض یمتنها ن ،(1979

 ی(. شور2 )جدول شوندمی بندیطبقه یدر سطوح متفاوت شور

 60از  یشترب یدرصد از اراض 90از  یشدر ب یرزمینیآب ز

 تشدید را خاک شوری مشکل که است متر بر زیمنسیدس

مورد مطالعه  یدر چهار درصد از اراض یرزمینی. عمق آب زکندمی

درصد  27تا دو متر، در  یک یندرصد ب 40متر، در  یککمتر از 

 .است متر سه از بیش اراضی از درصد 29دو تا سه متر و در  ینب

 مورد مطالعه یخاک در اراض یاطالعات شور -2 جدول

 اراضی شوری محدودیت سطح
 محدودیت بدون

 شوری
 زیاد بسیار شوری زیاد شوری متوسط شوری کم شوری

 ارزیابی

 نشده

  32 از بیش 32 تا 16 بین 16تا  8 بین 8 تا 4 بین 4 از کمتر (dS/m) خاک اشباع عصاره شوری

 8/7 0/34 7/30 7/17 3/9 5/0 اراضی از درصد
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 مجدد؟ استفاده يا دفع: زهاب مديريت ريزیبرنامه

 یزاز هر چ یشاستفاده مجدد از آن ب یاانتخاب روش دفع زهاب و 

استفاده  یزهاب برا یفیتک چنانچهدارد.  یزهاب بستگ یفیتبه ک

حوضچه یاها و یانوسو اق یاهاآن به در یهمجدد مناسب نباشد، تخل

 مورد منطقه خصوص درخواهد بود.  یرناپذاجتناب یریهای تبخ

 مانند هاییینهگز استفاده غیرقابل هایدفع زهاب برای مطالعه،

 تواندمیهای تبخیری و تخلیه به خلیج فارس استفاده از حوضچه

بهتر  ینیاز حد مع زهاب یفیتچنان چه ک. یردقرار بگ نظرمورد 

منبع آب قابل استفاده در  یکتوان به عنوان یباشد، زهاب را م

 در استفاده یاری،آب آب با مانند اختالط ینظر گرفت و مصارف

 هایعرصه تقویتبه شوری،  مقاوم یاهانگ کشت با دستیینپا

ها و انند رودخانهم یرینآب ش یهایکرهپ یهتغذ یعی،منابع طب

 .شودآن لحاظ  یها براتاالب

 در ناحیه این در زهکشی و آبیاری هایشبکه عمده چون

و شروع  هاآنهمزمان با اتمام احداث  باشند،می احداث حال

 بنابراین. شد خواهد تولید یو اصالح خاک، زهاب از اراض ییآبشو

سرعت  یقتدر حق یو زهکش یاریآب هایشبکه اجرای سرعت

سرعت  که آنجا از. دهدمی نشان رازهاب  یدبه تول یاراض یوستنپ

 یبرا یمتفاوت یوهایدارد، سنار یبستگ یاحداث به عوامل مختلف

 یویبر اساس سنار بررسی ینا یجآن در نظر گرفته شده است. نتا

و  یاریهکتار شبکه آب 10000شده احداث ساالنه  یرفتهپذ یشترب

و  یتکم ینیبیشپ یگراست. به عبارت د یرزمینیز یزهکش

محدوده مورد مطالعه در طول  یاصل یهازهاب در زهکش یفیتک

 شده است.  ارائه یوها مطابق سنارطرح یبرداراز شروع بهره ،زمان

 در زهاب شوری و دبی تغییرات از مدل بینیپیش

 شوری تغییرات همچنین و EMD و WMD، CMD هایزهکش

 در برداریبهره دوره طول در GMD و DMD هایزهکش در

 حداکثر با ماه درشده است.  داده نشان( 12( تا )5) هایشکل

منطقه معموالً ماه  ینا در یشکرن یرغ یهاکشت برایکه  آبیاری

آن  شوری و افزایش زهاب کمیت است، یبهشتارد یا فروردین

زهاب  ینکمتر آبیاری، بدون های. برعکس در ماهیابدیکاهش م

مدت  یروند طوالن ی. بررسشودمی عدف یشور یشترینبا ب

 همچنین. است برداریدر دوره بهره یفیتدهنده بهبود کنشان

در حال  یهازهاب در پروژه یفیو ک یمدل با سوابق کم

کاهش  یجز روند عموم بهشده است.  یبرهو موجود کال یبرداربهره

 طول در هازهکش شده بینیپیش شوریِ در که نوساناتی ی،شور

 شوری بینیپیش در ویژه به دارد، وجود برداریبهره دوره

 ناشی(، 10 و 8 هایشکل ترتیب)به  EMD و CMD هایزهکش

 در که است زهکشی و آبیاری جدید هایشبکه پیوستن از

 هایرا به زهکش باالیی نمک بار برداری،بهره اول هایسال

 .کنندیم یلخود تحم یرندهپذ

 یزن هازهکش طراحی هیدرولیکی، ساختمان هر مانند

 ینشده با ا برآورد یاست. حداکثر دب یطراح یدانستن دب یازمندن

مثال  یها خواهد بود. برازهکش یدرولیکیه یطراح یمدل، مبنا

اتفاق  نهم سال فروردینکه در  WMDدر زهکش  یحداکثر دب

. حداکثر کندیم یینزهکش را تع ینا یطراح یخواهد افتاد، دب

استفاده مجدد(  یازهاب را )دفع  مدیریت روشساالنه،  یشور

 دوره طول در زهاب شوری چون البتهخواهد کرد.  یینتع

 زهاب مدیریت راهکارهای کند،می پیدا بهبود برداریبهره

 میزان. کرد خواهد تغییر زمان طول در کیفیت بهبود با متناسب

 کند،یدفع و استفاده مجدد را مشخص م ینزهاب که مرز ب یشور

 و شدهیفتعر یِقابل استفاده در مصارف بازگردان یِشور حداقلِ به

زهاب با هدف  یدارد. چنانچه بازگردان بستگی دستیینپا یشور

 پذیرش قابل شوری باشد، یمقاوم به شور یزراع یاهانکشت گ

 کشت یزیمنس بر متر خواهد بود که برادسی هشت حدود در

است  مناسبکلزا و پنبه  قند،چون جو، چغندر  یاهانیگ

(2002, Homaeeچنانچه متوسط وزن .)زهاب  یساالنه شور ی

 یبازگردان قابل زهاب باشد،زیمنس بر متر دسی هشتاز  بیش

 یسکر ینبا کمتر یرندهمنبع پذ یکآن به  دفع یرناگز و نبوده

 . تواند مطرح باشدمی محیطییستز

 
 برداریبهره دوره طول درWMD زهاب در زهکش  یدب ييراتتغ بينیيشپ -5 شکل
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 برداریبهره دوره طول در WMDزهاب در زهکش  یشور ييراتتغ بينیيشپ -6 شکل

 
 برداریبهره دوره طول درCMD زهاب در زهکش  یدب ييراتتغ بينیيشپ -7 شکل

 
 برداریدر طول دوره بهره CMDزهاب در زهکش  یشور ييراتتغ بينیيشپ -8 شکل

 

 
 برداریبهره دوره طول درEMD زهاب در زهکش  یدب ييراتتغ بينیيشپ -9 شکل
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 برداریدر طول دوره بهره EMDزهاب در زهکش  یشور ييراتتغ بينیپيش -10 شکل

 
 برداریدر طول دوره بهره DMDزهاب در زهکش  یشور ييراتتغ بينیيشپ -11 شکل

 

 
 برداریدر طول دوره بهره GMDزهاب در زهکش  یشور ييراتتغ بينیيشپ -12 شکل

 

زهاب در  یساالنه شور ی، متوسط وزنمدل برآوردمطابق 

زیمنس بر متر دسی هشتاز  یشب یازدهمسال  تا WMDزهکش 

ساالنه زهاب در  یمتوسط وزن یفیتک یبترت ینهماست. به 

بر متر  یمنسزیدس 98/7به  یکم و بیستتا سال  CMD زهکش

 یمنسزیدس ششتا حدود  هشتم و سیو تا سال  یدخواهد رس

زهاب در  یساالنه شور ی. متوسط وزنیافتبر متر بهبود خواهد 

 یمنسزیدس هشتاز  یشترب پنجم و سیتا سال  EMDزهکش 

 یساالنه شور یمتوسط وزن یبترت ینمتر خواهد بود. به همبر 

 یمنسزیدس نه، به دوم و پنجاهتا سال  GMDزهاب در زهکش 

 34/7به  دوم و پنجاهتا سال  DMDبر متر و در زهکش 

 یساالنه شور یط وزنمتوس. یدبر متر خواهد رس یمنسزیدس

 هایصنعت و)کشت  AMDو  MMD یهازهاب در زهکش

بر متر است،  یمنسز یدس شش( در حال حاضر کمتر از یشکرن

کار به شوری به مقاوم زراعی گیاهان کشت برای دتوانیم ینبنابرا



 535 ...  های آبياری و زهکشی همکاران: مديريت زهاب شبکهشريفی پور و  

 یفعل ریزیبرنامه در ها،صنعت و کشت این زهابرود. البته 

 یپتوساکال صنعت و کشتآب  تأمین برای یی،اجرا هایدستگاه

ساالنه  یوزن متوسط یانگینخواهد شد. م استفادهشمال خرمشهر 

بهتر  گاهیچه KMDو  JMD ،WKD یهازهاب در زهکش یشور

 زهابآن  یلبر متر نخواهد شد که دل یمنسز یدس 66/14از 

 یهااست که از زهاب طرح یپتوسشده پروژه کاشت اکال یظتغل

آنچه مسلم  بنابراینشود. یم یاریخان آبکوچک یرزاو م یرکبیرام

های های حاصله از طرحکیفیت زهاب سال، 10است حداقل تا 

 هایصنعت و کشت جز به ،ه جنوب کرخه و غرب کارونضحو

 نیست مناسب شوری به مقاوم زراعی گیاهان کشت برای نیشکر،

 است.  یرناپذاجتناب هاآنو دفع 

استفاده  ها،زهاب از مجدد استفاده برای دیگر راهکار یک اما

از  فهرستیاست.  یعیعرصه منابع طب یتتقو یبرا هاآناز 

هستند  یربومیغ یامنطقه هستند و  یبوم یاکه  شورزی هایگونه

 عمل موفق خوزستان استان اجرایی هایو پروژه هاآزمایش در یول

 این مقاومت به توجه با( ارائه شده است. 3در جدول ) اند،کرده

 به) شدهیبررس هایزهاب موجود در زهکش شوری، به گیاهان

توسعه  برایاستفاده  قابل( DMDسال اول در زهکش  10جز 

 است.  یعیمنابع طب هایعرصه یاهیپوشش گ

 هایکانون در گیاهی پوشش توسعه در چالش تریناصلی

 یازآب مورد ن ینگرد و غبار در جنوب استان خوزستان، تأم یدتول

د گر یدتول یداخل هایدهنده کانون( نشان13است. شکل ) هاآن

استان خوزستان، طبق مطالعات سازمان  یو غبار در جنوب غرب

 هاکانون این موقعیت مقایسه از. است( 1394کشور ) شناسیینزم

 در ویژه)به  زهکشی و آبیاری هایطرح هایزهکش موقعیت با

 ینا یفیتتناسب ک ین( و همچن1) شکل در( کارون رودخانه غرب

(، 3شده در جدول ) یادشده هایگونه شوری به مقاومت با هازهاب

 آینده در هازهاب ینبا ا یاهیکه توسعه پوشش گ شودمی مشخص

 .بود خواهد پذیرامکان نزدیک

 

 *با تجربه کشت موفق در منطقه يربومیغ ياجنوب خوزستان و  یبوم شورزی هایگونه -3 جدول

درصد  50با احتساب  شوری به تحمل حدود

 *کاهش محصول
ECⅇ(dS/m) 

 علمی نام وضعیت خانواده

7/27 Mimosaceae شده کشت Acacia acuminate 

7/35 Mimosaceae شده کشت Acacia ampliceps 

5/24 Mimosaceae شده کشت Acacia salicina 

7/15 Mimosaceae شده کشت Acacia saligna 
7/38 Mimosaceae شده کشت Acacia sclerosperma 

3/35 Mimosaceae شده کشت Prosopis juliflora 

8/16 Pappilionaceae شده کشت Cassia nemophila 

7/16 Pappilionaceae بومی Lotus corniculatus 

23 Chenopodiaceae شده کشت Atriplex lentiformis 

38 Chenopodiaceae شده کشت Atriplex nummularia 

25 Chenopodiaceae بومی Atriplex semibaccata 

38 Chenopodiaceae بومی Kochia scoparia 

56 Chenopodiaceae بومی Salicornia sinus-persica 

48 Chenopodiaceae بومی Suaeda fruticosa 

25 Graminea شده کشت Chloris gayana 

21 – 2/13 Graminea بومی Cynodon dactylon 

22 – 6/14 Graminea شده کشت Leptochloa fusca 

16 Graminea شده کشت Panicum antidotale 

7/13 Graminea بومی Polypogon monspeliensis 

7/21 Graminea بومی Sporobolus arabicus 

5/19 Brasicaceae بومی Brassica napus 

9/27 Myrtaceae شده کشت Eucalyptus microtheca 

35 Myrtaceae شده کشت Eucalyptus sargenti 

*- Akhter et al., 2003 
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 ( Geological Survey and Mineral Exploration of Iran, 2015)  استان خوزستان یدر جنوب غرب غبار و گرد يدتول یداخل هایکانون -13 شکل

 

 برای است، آمده منابع بررسی در که طور همان البته

 خواهند آبیاری زهاب با که هاییزمین در نمک تجمع از جلوگیری

 شده تغلیظ زهاب تولید نتیجه در و زهکشی سامانه احداث شد،

 طور به باید حاصله نمک بار. بود خواهد ناپذیراجتناب آن از ناشی

 با زهاب یهشده تخلانجام هایبررسی مطابق. شوددفع  خطریبی

 ینفارس( کمتر یجخل ینجا)در ا یادر بهشده  بینیپیش کیفیت

 هایبه تاالب یه)تخل دیگر هایینهگز ینرا از ب محیطییستضرر ز

 یا و هورالعظیم و شادگان تاالب قبیل ازدر خوزستان  یعیطب

و  داشت خواهد بر( در ناصری تاالب مانند مصنوعی هایتاالب

 ;Ritzema, 2016شده است ) یهتوص یزپژوهشگران ن یرتوسط سا

Skogen et al., 2014ی(. زهکش سرتاسر BOR-DR  ( 1)شکل

ترین های منطقه را از شمالیقابل استفاده تمامی پروژهیرزهاب غ

زهکش  یعنیترین نقطه تا جنوبی WMDنقطه یعنی زهکش 

WKD  خورمحل تخلیه به  دردریافت کرده و به سمت جنوب 

 هازهاب یه. تخلکندهدایت می فارس خلیج الشم درواقع  کویرین

 تریانتقال طوالن یرمستلزم احداث مس فارس یجخل یاصل یکرهبه پ

 باالتر خواهد بود.  ییاجرا ینهو البته با هز

 يرينزهاب به خور کو يهتخل محيطیيستز يسکر بررسی

 ی،و خشک یاخود در حدفاصل در یمکان یتموقع دلیلخورها به

 یاطراف هستند از سو هاییاز خشک ییباال رییرپذیتأث یدارا

و  هایتوپالنکتونباال )مانند ف یهاول یداتتول یرمقاد دلیلبه  یگرد

گذراندن دوران  برای یستیعنوان مناطق مهم زها(، بهزئوپالنکتون

 Dehghan Madiseh)ند شویمحسوب م یاناز آبز یاریبس یالرو

et al., 2009)یژهوبه یعیطب یهابه منابع آب یوژن. ورود مواد ب 

و  یجلبک ییشکوفا یوتریفیکاسیون،مانند  یعواقب تواندیخورها م

 Dehghan Madiseh)را به همراه داشته باشد  یانآبز یروممرگ

et al., 2009)یانکفز یفراوان و یاتنوع گونه تواندیم ی. شور 

 ;Shakouri et al., 2008)قرار دهد  ثیررتاران را تحت تأپُ یژهوبه

Bochert et al., 1996)شورترجنوب خوزستان عموماً  ی. خورها 

که از نظر  رودیانتظار م یلدل ینبه هم هستند، فارسیجاز آب خل

 ,.Shakouri et al)باشند  یااز در یرترفق یانآبز یاتنوع گونه

2008) . 

 یازبندیبر اساس شاخص امت Dolah et al. (2006)بررسی 

 یتروژنن و 17/0از  یشفسفر کل ب یرمقاد ی،مصب یهاآب یفیک

 یفیک یازعنوان امترا به یتربر ل گرمیلیم 29/1از  یشکل ب

است. با توجه به  کرده تعیین دریایی مندانزیست برای نامطلوب

)شکل  یبردارنمونه نقاطشده در  یریگفسفر کل اندازه یرمقاد

فسفر کل در  یرمقاد یبرداردر مرحله اول نمونه نقاط تمامی ،(14

اما در مراحل دوم، سوم و  ،خوب را نشان دادند یفیتمحدوده ک

هردو  خان،یرزاکوچکم یشکرن هاییستگاها ی،بردارچهارم نمونه

از نظر  یرکبیرام یشکرن یستگاهتپه و هردو اهفت یشکرن یستگاها

 یرنامطلوب قرار گرفته و سا یمقدار فسفر کل در محدوده

 خوب وضعیت یمواره از نظر مقدار فسفر در محدودهه هایستگاها

 کویرین خور در آب کیفیت مطالعات سابقه هرچندقرار گرفتند. 

(، به یدر خور ماهشهر )خور موس یسوابق یناما چن نشد، یافت

 بررسی دروجود دارد.  یرینخور به کو یکترینعنوان نزد

Dehghan Madiseh et al. (2009) ماهشهر  یاتآب خور یفیتک

در محدوده  WQS (Dolah et al., 2006)بر اساس شاخص 

 03/1-26/1 نیتروژن و 42/0–66/0)فسفر  شد یابینامطلوب ارز

 -7/0 هافسفر زهاب یحاضر، محتوا مطالعه در(. لیتر در گرممیلی

شد که  گیریاندازه لیتر بر گرممیلی 2/2-28 یتروژنو ن 043/0

 ماهشهر خور بهرا نسبت  یباالتر یاربس یرمقاد یتروژنمورد ن در

 موجب تواندمی هازهاب یهتخل بنابراین(. 15)شکل  داد نشان

 . شوددر خور  یتروژنغلظت ن یشافزا
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  فصلمورد مطالعه در چهار  هایيستگاهشده در ا يریگکل اندازه فسفر يرمقاد -14شکل 

 

 
  فصلمورد مطالعه در چهار  هایيستگاهشده در ا يریگکل اندازه يتروژنن يرمقاد -15شکل 

 

 یهمبستگ یفیکاسیوننوتر ینددر فرآ یتروژنن شرکت

در  یداز فسفر با یحداقل دیگر، عبارت به دارد، فسفر با تنگاتنگی

 یفیکاسیوننوتر ینددر فرآ یتروژنوجود داشته باشد تا ن یطمح

 یاهادر به فسفر در منابع آب یتروژنن یفعال شود. نسبت محتوا

 یلدکه به عنوان نسبت ردف است 1به  16معادل  هایانوسو اق

عنوان استاندارد نسبت به ین. ا(Redfield, 1934) شودیشناخته م

 یبرا یو به عنوان شاخص بوده یجوامع علم یرشمورد پذ

 شودیدر نظر گرفته معناصر  ینا یتمحدود یصتشخ

(Falkowski, 1997; Choudhury and Bhadury, 2015.) مطابق 

نسبت  یانگینم پژوهش، ینشده در اانجام هایگیریاندازه

برابر  4/2از  یشاست که ب 81/38ها به فسفر در زهکش یتروژنن

 به. است( 16:1) یعنی یعتعناصر در طب یننسبت استاندارد ا

طرح به خور  ینا ابزه تخلیه رسدیه نظر مب هرچند یگرعبارت د

، اما شودمی آنبه  یتروژنن  یباال یرمقاد یسبب رهاساز یرینکو

 اضافی نیتروژنها، زهاب ینفسفر ا مقدار بودن پایین به توجه با

 اما. شودنمی یوتریفیکاسیون موجب و هنشد یدتول چرخه وارد

 مناطق، این به فسفر بیشتر مقادیر ورود صورت در که است مسلم

وارد چرخه  ،مناطق ینبالاستفاده مانده در ا یتروژناز ن یبخش
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 یت. در نهاداشت خواهد یرا در پ یوتریفیکاسیونفتوسنتز شده و 

مانند  یوژنمسئله را از نظر دور داشت که ورود مواد ب ینا یدنبا

طور بالقوه به یزها نآبزه یقاز طر یفعل یردر مقاد یتروژنفسفر و ن

 یدر پ یرندهرا در خور پذ یوتریفیکاسیونمانند  یعواقب تواندیم

 داشته باشد.

مختلف  یراهکارها یحاضر با توجه به بررس بررسیدر 

-BOR یزهاب زهکش سرتاسر یینپا یفیتزهاب و ک یریتمد

DR با در نظر  یگرد یآن و از سو ینسبتاً باال یدب ینو همچن

اجرا  یتبر اساس قابل گریممکن د یراهکارها یازبندیگرفتن امت

 یو اجتماع محیطییستاثرات ز ینو همچن یازمورد ن هایینهو هز

 ینسال اول بهتر 20اقل در حد رسدیها، به نظر ممترتب بر آن

است.  کویرین وربه خ هاآنها، انتقال آبزه یریتمد یبرا ینهگز

 یهتخل برایاحداث کانال  یینههز کویرین،زهاب به خور  یهتخل

 یندفرآ سوییرا کاهش داده و از  فارسیجبه درون خل یممستق

 فارسیجآن به درون خل یهغلظت زهاب و تخل یلجزر و مد به تعد

جنوب خوزستان  یآب خورها ی. ازآنجاکه شورکندیکمک م

بر دسیزیمنس 6/65معادل  یباً)تقر یترگرم در ل 42عمدتاً حدود 

خور  ینها به اآبزه یه، تخل(1997Sobhani, -Amin) است( متر

با  یترا به همراه نخواهد داشت. در نها یدیشد یشوک شور

و  یاریآب هایزهاب حاصل از شبکه یینپا یفیتاز ک یآگاه

وجود خطرات بالقوه  رغمیموردمطالعه و عل یزهکش

و  یاسیس ی،اجتماع ی،اقتصاد هاییت، محدودمحیطییستز

عنوان در مجموع به یرینکو ورزهاب به خ یهحل تخلراه ی،فن

 .شودمی یشنهادپ ینهگز ینبهتر

 گيرینتيجه
 حجمدر جنوب خوزستان  یو زهکش یاریآب هایشبکه گسترش با

 ها،آن احداثقبل از  بایدخواهد شد که  یداز زهاب تول یتوجهقابل

وجود داشته  یزهاب در کل منطقه برنامه مشخص یریتمد یبرا

آن که مرتباً در حال  یفیتو ک یتزهاب به کم مدیریتباشد. 

 توسعه مدلیگام  اولین عنوان به ینوابسته است. بنابرا است، ییرتغ

 و آبیاری هایزهاب شبکه یفیتو ک یتکه بتواند کم شد داده

 ی. شورکند بینیپیش برداریبهره دوره طول در را زهکشی

روش  یبرا گیرییمتصم یمدل، مبنا ینا باشده  بینییشپ

 .گرفت خواهد قرار زهاب دفع برای ریزیبرنامه یا واستفاده مجدد 

 زراعی گیاهان کشت هدف با زهاب بازگردانی چهچنان

دسی هشت حدود در پذیرش قابل شوری باشد، شوری به مقاوم

دفع  یدبا یشترب یبا شور هایزیمنس بر متر خواهد بود و زهاب

 سایر زهاب نیشکر، هایصنعت و کشت زهاب جز به بنابراین. شود

. بود نخواهند استفاده قابل هامدت تا زهکشی و آبیاری هایشبکه

 و کندمی پیدا بهبود برداریبهره دوره طول در زهاب شوری البته

 خواهد ییرتغ یفیتزهاب متناسب با بهبود ک مدیریت راهکارهای

 به طرح منطقه اصلی هایزهکش نزدیکی به توجه با. کرد

در جنوب خوزستان و  غبار و گرد یدتول یداخل هایکانون

-گونه شوری به مقاومت با هازهاب ینا یفیتتناسب ک ینهمچن

 یتتقو یبرا هازهاب این از توانیو موفق، م یبوم شورزی های

آب مورد  تأمین یبترت یناستفاده نمود. بد یعیعرصه منابع طب

-کانون گیاهی پوشش توسعه در چالش تریناصلی عنوانبه یاز،ن

 یبرا نهایت در البتهقابل حل خواهد بود.  غبار، و گرد یدتول های

 یاهانگ کشت برای نظر مورد یاز تجمع نمک در اراض یریجلوگ

زهاب حاصله  و است ناپذیراجتناب زیرزمینی زهکشی شورزی،

 خطربی روشی به بایدخواهد بود(  یهشورتر از زهاب اول یار)که بس

 با ایگزینه کویرین، خوربه  یهتخل پژوهش این در. شوددفع 

 .است شده ارزیابی محیطییستضرر ز ینکمتر

در مورد استفاده از نتایج این این تحقیق دو نکته باید در 

( نتایج این مطالعه در سطح وسیع )حداقل در 1نظر گرفته شود: 

مقیاس شبکه آبیاری و زهکشی( ارزیابی نشده است. توصیه 

قبل از استفاده عملیاتی چنین ارزیابی انجام شود تا شود می

عوامل اقلیمی یکی  (2اطمینان کافی از نتایج وجود داشته باشد. 

از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر مدیریت منابع آب، از جمله 

ها هستند. این مطالعه تغییرات اقلیمی را مدنظر مدیریت زهاب

تواند در نظر ده این فرض میهای آیننداشته است، ولی در پژوهش

 گرفته شود. 
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