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ABSTRACT
Application of drainage water with appropriate management for saline soil reclamation is one of the suggested
methods for reuse of drainage water. This research was carried out with the aim of investigating the effect of
water and drainage water applying method (mixing before applying or applying in turn) and also the effect of
leaching method (intermittent or continuous) on desalinization and desodification of Heavy textured soils of
southern Khuzestan province. Leaching experiments were carried out applying 120 cm of water in 1.5 m × 1.5
m plots. Five leaching treatments were D1F1 and D2F2, which respectively consisted of 1-2 times applying of
“Salman Farsi sugar cane agro-industry “drainage water with a salinity of 9.0 dS/m, and then, in the same
manner, Karoun river water with a salinity of 2.61 dS/m was applied to the plots. Also, M1, M2, and M4
treatments, in which respectively a mixture of water and drainage water with a salinity of 6.0 dS/m, were applied
to the plots by continuous leaching and intermittent leaching with two breaks and intermittent leaching with
four breaks. The remaining salts in the soil in M1 and M2 treatments in 0-30 cm soil top layer were 17% and
24%, respectively, and the sodium absorption ratio in these treatments was 57.5% and 24.7% higher than the
M4 treatment, which indicates a positive effect of increasing the number of discontinuities in the desalinization
and desodification processes.
Keywords: Drainage Water Reuse, Leaching Management, pH, Sodium Absorb Ratio, Soil Salinity.
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اثر روش آبشويی و نحوه كاربرد آب و زهاب بر شوریزدايی و سديمزدايی خاکهای سنگين
2

مجيد شريفیپور ،*1،2عبدالرحيم هوشمند ،2عبدعلی ناصری ،2عليرضا حسناقلی ،3هادی معاضد
 .1گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
 .2گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 .3مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،كرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/5/5 :تاریخ بازنگری -1398/6/16 :تاریخ تصویب)1398/6/27 :

چکيده
كاربرد زهاب با مدیریت مناسب برای اصالح خاکهای شور ،یکی از روشهای قابل پیشنهاد در استفاده مجدد از آن است.
این پژوهش با هدف بررسی اثر نحوه بهكارگیری آب و زهاب (اختالط قبل از اعمال و یا بهكارگیری به صورت نوبتی) و
همچنین بررسی اثر روش آبشویی (متناوب و یا پیوسته) بر شوریزدایی و سدیمزدایی خاکهای با بافت سنگین جنوب
استان خوزستان انجام شد .آزمایشهای آبشویی با اعمال  120سانتیمتر آب در كرتهایی به ابعاد  1/5 ×1/5متر انجام
شد .پنج تیمار آبشویی مورد بررسی شامل تیمارهای  D1F1و  D2F2است كه در آنها بهترتیب یک و دو نوبت زهاب
كشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی با شوری  9/0دسیزیمنس بر متر و سپس به همان شیوه ،آب كارون با شوری 2/61
دسیزیمنس بر متر به زمین اعمال شد .همچنین ،تیمارهای  M2 ،M1و  M4كه در آنها مخلوط آب و زهاب با شوری
 6/0دسیزیمنس بر متر ،بهترتیب به روش های آبشویی پیوسته ،آبشویی متناوب با دو انقطاع و آبشویی متناوب با چهار
انقطاع به زمین اعمال شد .نتایج نشان داد كه استفاده نوبتی و یا ترتیبی آبهایی با كیفیت متفاوت ،بر آبشویی امالح اثر
بیشتری دارد ،تا اختالط آنها قبل از اعمال در آبشویی؛ امالح باقیمانده در خاک در الیه  0-30سانتیمتر در تیمار ،M4
به میزان  43درصد بیشتر از تیمار  D2F2بوده است .امالح باقیمانده در خاک در تیمارهای  M1و  M2در همین الیه
بهترتیب  17و  24درصد و نسبت جذب سدیم در این تیمارها بهترتیب  57/5و  24/7درصد بیش از تیمار  M4بود كه
نمایانگر اثر مثبت افزایش تعداد انقطاع در روند شوریزدایی و سدیمزدایی است.
واژههای كليدی :استفاده مجدد از زهاب ،اسیدیته خاک ،شوری خاک ،مدیریت آبشویی ،نسبت جذب سدیم.

مقدمه
در سالهای اخیر تنش آبی كه توسعه شهرنشینی و تغییر اقلیم
آن را تشدید كرده ،به یکی از مهمترین محدودیتهای توسعه
مناطق خشک و نیمهخشک جهان تبدیل شده و اثر آن همچنان
رو به افزایش است .در وضعیت تنش آبی ،رقابت بر سر آب بین
مصارف شهری ،صنعتی ،كشاورزی و تفریحی باال گرفته و از آنجا
كه كشاورزی فاریاب بزرگترین مصرفكننده آب است ،اولین
بخشی خواهد بود كه با مشکل كمبود آب مواجه میشود
( .)Falkenmark and Molden D, 2008عالوه بر آن ،نگرانیها
برای تأمین حقابه زیستی رودخانهها نیز تأمین آب كشاورزی را
دچار محدودیت بیشتری میكند (.)Fedoroff et al., 2010
در چنین شرایطی كه تأمین آب برای مصارف كشاورزی و
فعالیتهای مرتبط دچار تنگنا است ،استفاده از زهابهای
كشاورزی میتواند كارگشا باشد ( .)Ritzema, 2016استفاده
مجدد از زهابهای كشاورزی میتواند در قالب كشاورزی

محصوالت متداول ،شورورزی ،سامانه مدیریت جامع زهکشی
مزرعه ،1استفاده از زهابهای با كیفیت مناسب در محیطزیست
و تغذیه تاالبها و یا استفاده از زهاب برای اصالح خاکهای شور
باشد ( San Joaquin Valley Drainage Implementation
 .)Program, 1999تولید محصوالت كشاورزی با زهاب ،اگر با
اعتراض كشاورزان مواجه نشود ،مورد استقبال آنان هم قرار
نخواهد گرفت .توسعه اراضی و یا شبکههای آبیاری و زهکشی
جدید با هدف خاص استفاده مجدد از زهاب ،نیاز به هزینههای
سرمایهگذاری هنگفت دارد .استفاده محیطزیستی از زهاب هم با
چالشهای مربوط به حساسیت برخی اكوسیستمها روبرو است.
شاید بتوان مطرح نمود استفاده از زهاب برای اصالح خاکهای
شور ،با كمترین چالش و خطر همراه است .چنین استفادهای از
منابع آب و خاک شور هم میتواند منجر به استفاده از آبهای با
كیفیت برای اراضی مرغوبتر شود و هم مشکل دفع زهاب را
كاهش دهد (.)Ghafoor et al., 2012
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بسیاری از طرحهای توسعه شبکههای آبیاری و زهکشی در
منطقه جنوب استان خوزستان ،در اراضی بسیار شور و سدیمی
قرار دارند كه در آنها نیاز به مصرف مقادیر قابلتوجهی آب برای
اجرای عملیات آبشویی است .در شبکههای آبیاری و زهکشی در
حال احداث به وسعت  340هزار هکتار در غرب رودخانه كارون،
شوری عصاره اشباع خاک الیه سطحی در  0/5درصد اراضی كمتر
از  4دسیزیمنس بر متر و در  9/3درصد اراضی ،بین 4/8
دسیزیمنس بر متر است .مابقی اراضی ( 85/4درصد) با خاکهای
شورتر ،نیاز به آبشویی اولیه دارند .از سویی ،حجم زهابهای
تولیدشده در اراضی فاریاب تحت بهرهبرداری این ناحیه بسیار
قابل توجه است و دبی زهاب ،تنها در واحدهای توسعه كشت
نیشکر و صنایع جانبی امیركبیر و میرزا كوچکخان (به وسعت
مجموع  24هزار هکتار) ،در ماه حداكثر آبیاری (مرداد ماه) به
 24/30مترمکعب در ثانیه بالغ میشود ( Sazab Pardazan
 .)Consulting Engineers, 2015تاكنون راهکارهای متعددی
برای مدیریت و دفع این زهابها به كار گرفته شده كه هر یک
مشکالت و عوارض خاص خود را داشته است ،از قبیل تخلیه به
رودخانه كارون ،تخلیه به تاالبهای شادگان و هورالعظیم و تخلیه
به حوضچههای تبخیری .این در حالی است كه میتوان از زهاب
این كشت و صنعتها ،پس از اختالط با آب رودخانه یا در برخی
موارد به تنهایی ،برای آبشویی و اصالح اراضی واقع در شبکههای
آبیاری و زهکشیِ در دست توسعه مجاور استفاده نمود.
پژوهشها در خصوص استفاده از منابع آب شور (زهابها)
در كشور ،غالباً بر بررسی اثر كاربرد آنها در آبیاری محصوالت
كشاورزی متمركز بوده و تجارب مرتبط با استفاده از زهاب در
آبشویی و اصالح خاکهای شور و سدیمی ،محدود است .توجه به
این نکته ضروری است كه در هنگام عملیات نمکزدایی اراضی،
الزم نیست كه خاک بهكلی از نمکها تخلیه شود .چنین كاری
حتی با مصرف مقادیر زیاد آب امکانپذیر نیست ،زیرا آب آبشویی
نیز دارای امالح است .با این حال بومنز با ارائه رابطه ( )1نشان
داد كه كاهش شوری عصاره اشباع خاک به كمتر از شوری آب
آبشویی امکانپذیر است (.)Boumans, 1963
رابطه ()1

θ
ECS = ( FC⁄θ ) ECW
SP

استفاده از آبهای شور برای آبشویی مزایایی نیز دارد ،از
جمله این كه موجب افزایش نفوذپذیری خاک میشود .آبهای با
شوری كم و یا آبهایی كه نسبت جذب سدیم در آنها باالست،
نفوذپذیری خاک را كاهش میدهند كه در این صورت ،مدت زمان
آبیاری برای نفوذ مقدار مشخصی از آب افزایش مییابد و ممکن
است در این مدت ،ریشه و یا بذر دچار مانداب و مشکالت ناشی
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از آن شود ()1998( Naseri .)Ayers and Westcot, 1985
دریافت كه آبشویی خاکهای شدیداً شور و سدیمی با آبی كه
شوری پایینی داشته باشد ،ممکن است باعث پراكندگی ذرات
خاک شده و عمل آبشویی را محدود كند )2012( Barzegar .نیز
رقیق كردن مرحلهای آبهای بسیار شور حاوی كاتیونهای دو
ظرفیتی را بهعنوان روشی مؤثر برای اصالح خاکها ،بدون استفاده
از مواد اصالح كننده معرفی و تأكید نمود كه آب شور باعث هم-
آوری ذرات خاک و تأمین كلسیم برای تبادل با سدیم میشود.
عمده پژوهشها در خصوص اصالح خاکهای شور و
سدیمی در دو دهه اخیر ،بر موضوع استفاده از بهبود دهندههای
شیمیایی مانند گچ و اسید سولفوریک ( Gharaibeh et al., 2009,
 )2010; Sadiq et al., 2007و یا بهبوددهندههای ارگانیک مثل
كود ،كمپوست و تفاله ( Choudhary et al., 2004; Walker and
Bernal, 2008; Walpola and Arunakumara, 2010; Diacono
 )& Montemurro, 2011متمركز بوده است .ولی استفاده از این

بهبوددهندهها برای كشاورزان معیشتی كشورهای در حال توسعه
بسیار گرانقیمت است ( .)Qadir and Oster, 2002كاركرد عمده
این بهبوددهندهها ،تأمین كاتیونهای دوظرفیتی برای جایگزینی
با سدیم و یا آزادسازی كاتیونهای دوظرفیتی موجود در كانیهای
خاک است .این درحالی است كه برخی پژوهشگران ( Barzegar,
 )2012معتقدند آبهای شور میتوانند تأمین كننده كلسیم باشد.
انباشتن آب روی سطح مزرعه ،روش سنتی آبشویی
خاکهای شور است و به صورت گستردهای در سامانههای آبیاری
سطحی استفاده میشود .پژوهشهای متعدد نشان دادهاند كه با
آبشویی متناوب میتوان كارآیی این روش را افزایش داد ( Cote
.)et al, 2000; Dahiya et al, 1981; Meiri and Plaut, 1985
غرقاب كردن منقطع سطح خاک با آب و در نتیجه ،برقراری
مرحله ای شرایط غیراشباع و كاهش سرعت متوسط حركت آب،
میتواند راندمان آبشویی را بهبود بخشد .آبشویی منقطع ،هدر
رفت آب را از میان منافذ درشت به حداقل میرساند و زمان
بیشتری را برای پخشیدگی نمکها از حفرههایی كه آب در آنها
تحرک نداشته یا تحرک كمی دارد ،به منطقه متحرک در اختیار
قرار میدهد )1958( Gardner and Fireman .در مطالعات
آزمایشگاهی روی آبشویی ستونهای خاک به این نتیجه رسیدند
كه عمده آبشویی در حالتی صورت میگیرد كه رطوبت خاک
كمتر از رطوبت اشباع باشد.
 )1972( Oster et alپیبردند آبشویی متناوب نسبت به
آبشویی پیوسته 50 ،درصد آب مورد نیاز آبشویی را كاهش
میدهد .از سوی دیگر)1982a, 1982b( Cameron and Wild ،
گزارش كردند كه در آبشویی نمکها از نیمرخ خاکهای لوم رسی،
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تفاوت معنیداری بین یک آبیاری پیوسته  80میلیمتری با 71
میلیمتر بارندگی خالص كه به صورت متناوب رخ داده بود وجود
نداشت )1989( Verma and Gupta .هم یافتههای مشابهی
داشتند .آنها خاطر نشان كردند كه احتماالً هدایت هیدرولیکی
پایین خاکهای رسی ،فرصت زیادی برای پخشیدگی نمکها
تحت آبشویی پیوسته در اختیار قرار داده است .بههر حال و
آنطور كه كوتیلک و نیلسون اشاره كردهاند ،برای خاکها ،شرایط
منطقهای و نمکهای مختلف ،نتایج متفاوتی را میتوان انتظار
داشت (.)Kutílek and Nielsen, 1994
در ایران در بیشتر استانهایی كه مسئله شوری خاک وجود
دارد ،آزمایشهای آبشویی اجرا شده است .ولی این پژوهشها
بیشتر با هدف برآورد آب مورد نیاز آبشویی (از طریق ترسیم
منحنیهای شوریزدایی و سدیمزدایی و یا واسنجی مدلهای
آبشویی) انجام شده ،یا اینكه آزمایشها به صورت ساده و تا
رسیدن به شوری مناسب خاک ادامه پیدا كرده است .در واقع
هدف این پژوهشها ،مقایسه اثر شرایط متفاوت محیطی یا
مدیریتی در فرآیند شستشوی نمکها از خاک نبوده است
( .)Sharifipour, 2014تنها پژوهشی كه در آن از زهاب به عنوان
آب آبشویی استفاده شده ،توسط  )2016( RezaeeSadrدر واحد
كشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی انجام شد و شامل دو تیمار
آبشویی با آبهایی با شوری متوسط ( 2/6دسیزیمنس بر متر) از
رودخانه كارون و شوری باال ( 9/6دسیزیمنس بر متر) حاصل از
اختالط آب رودخانه كارون با زهاب زهکش این كشت و صنعت
بود كه بهصورت متناوب و در سه دور انجام شد .آزمایشهای این
محقق نیز شامل آزمودن روشهای مختلف آبشویی و یا نحوه
تركیب آب و زهاب در شوریزدایی نبوده است .لذا پژوهش حاضر
با هدف بررسی اثر نحوه كاربرد آب و زهاب (اختالط قبل از اعمال
آبشویی یا بهكارگیری نوبتی آنها) و اثر روش آبشویی (متناوب یا
پیوسته) ،و همچنین اثر فصل انجام آبشویی (تابستان و یا پاییز)
بر شوریزدایی و سدیمزدایی خاکهای سنگین منطقه جنوب
استان خوزستان انجام شد.

مواد و روشها

یکی از واحدهای شركت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ،واقع در
 45كیلومتری جنوب شهرستان اهواز و در شرق رودخانه كارون
اجرا شد .ارتفاع از سطح دریا در این كشت و صنعت بین  2-4متر
است .بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی این كشت و صنعت،
میانگین ساالنه دمای روزانه  25/4درجه سانتیگراد و تیرماه با
میانگین حداكثر دمای  46/3و متوسط دمای  37/1درجه
سانتیگراد ،گرمترین و دیماه با متوسط دمای  12/5و میانگین
حداقل  7/5درجه سانتیگراد ،سردترین ماه سال است .همچنین،
متوسط بارندگی ساالنه  172میلیمتر و متوسط تبخیر ساالنه
 3067میلیمتر است .خاکهای این ناحیه عموماً بدون تکامل
پروفیلی ساختمان یا دارای ساختمان ضعیف هستند.
نمونههای اولیه از خاک از پنج نقطه از زمین محل اجرای
پژوهش ،به صورت زیگزاگ (به شکل  )Wو از سه عمق ،30-0
 60-30و  60-90سانتیمتری برداشت شد .به علت تورم خاک و
وجود كریستالهای نمک در الیه سطحی ،نمونهبرداری دقیق با
مته دستی كه منجر به پراكندگی خاک الیه سطحی در اطراف
مته میشد ،ممکن نبود .بههمین دلیل ،نمونهبرداری اولیه از عمق
 0-30سانتیمتری خاک با استفاده از لوله فوالدی لبهتیز به قطر
 5/0سانتیمتر انجام شد .این لوله به كمک پُتک تا عمق 30
سانتیمتری كوبیده می شد ،سپس دور آن با بیل دستی خالی و
نمونه با استفاده از یک میله چوبی از لوله خارج شد .نمونهبرداری
از اعماق  30-60و  60-90سانتیمتری با استفاده از مته
نمونهبرداری به قطر  6/8سانتیمتر صورت گرفت .میانگین
ویژگی های فیزیکی و شیمایی خاک مورد آزمایش در این پنج
نقطه ،به ترتیب در جداول ( )1و ( )2ارائه شده است.
مخلوط كردن یکی از استراتژیهای مرسوم در بهكاربردن
و بازچرخانی زهابها است ( .)Dudley et al, 2008بر همین
اساس یکی از مقاصد این مطالعه ،بررسی اثر روشهای اختالط
آب و زهاب است .با این توصیف اهداف این پژوهش ،بررسی اثر
نحوه بهكارگیری آب و زهاب (اختالط آنها قبل از اعمال یا
بهكارگیری آنها به صورت نوبتی) و همچنین بررسی اثر روش
آبشویی (متناوب یا پیوسته) بر شوریزدایی و سدیمزدایی
خاکهای سنگین این منطقه بود.

این پژوهش در اراضی بایر واقع در كشت و صنعت سلمان فارسی،
جدول  -1ميانگين ويژگیهای فيزيکی نمونههای خاک محل پژوهش

عمق خاک
()cm
0-30
30-60
60-90

درصد ذرات خاک
ماسه
سیلت
رس
51/27
57/36
38/40

39/83
37/88
43/84

8/90
4/76
17/76

بافت خاک

رطوبت اشباع
()ϴV %

رطوبت ظرفیت مزرعه
()ϴV %

رسی
رسی
لوم رسی سیلتی

62
65
59

45
49
37
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جدول  -2ميانگين ويژگیهای شيميايی نمونههای خاک محل پژوهش

عمق
خاک

هدایت الکتریکی
عصاره اشباع

كاتیونها و آنیونها
)(meq/lit

(meq/lit)1/2

)(dS/m

)(cm

0-30
30-60
60-90

نسبت جذب
سدیم

سدیم
185
75
59

1579
631
482

كلسیم منیزیم سولفات
268
83
76

437
153
97

142
356
223

سه سطح شوری آب كه در این پژوهش استفاده شد عبارت
است از:
 آب رودخانه كارون (آب آبیاری كشت و صنعت) ،كهشوری آن طی دوره پژوهش نوسان جزئی داشت ،ولی هدایت
الکتریکی آن به طور متوسط  2/61دسیزیمنس بر متر بود.
 زهاب كشت و صنعت سلمان فارسی با هدایت الکتریکی 9/0دسیزیمنس بر متر كه معادل شوری زهاب كشت و
صنعتهای امیركبیر و میرزا كوچک خان در ماههای حداكثر
شوری است.
 زهاب مخلوط با آب آبیاری ،با هدایت الکتریکی 6/0دسیزیمنس بر متر.
ویژگیهای آبهای بهكار رفته برای آبشویی در جدول ()3
ارائه شده است .مقدار آب آبشویی برآورد شده در این آزمایشها

كلر

گچ
()%

آهک
()%

pH

بیكربنات

1946
444
372

84
58
52

5
13
10

0/25
0/43
0/31

46
49
51

7/22
7/66
7/74

 120سانتیمتر بود كه به سه روش اعمال شد:
آبشویی پیوسته :اعمال  120سانتیمتر آب آبشویی به زمین
بدون انقطاع (تجمعی و بدون اینكه آب از سطح خاک محو شود).
آبشویی متناوب با دو انقطاع :اعمال دو دور (تناوب) 60
سانتیمتری با فاصله شش روز از زمان محو شدن آب از سطح
خاک (كه طبق بررسی میدانی ،با گذشت این زمان ،تمام عمق
 0-90سانتیمتری خاک به ظرفیت زراعی میرسید).
آبشویی متناوب با چهار انقطاع :اعمال  120سانتیمتر آب
آبشویی به صورت چهار دور (تناوب)  30سانتیمتری با فاصلههای
زمانی شش روز از محو شدن آب از سطح خاک.
مدت آبشویی برای روش پیوسته حدود  8روز ،روش با دو
انقطاع حدود  16روز و برای روشهای با چهار انقطاع حدود یک
ماه بوده است.

جدول  -3ويژگیهای آبهای بهكار رفته برای آبشويی

نوع آب آبشویی

هدایت
الکتریکی

غلظت مجموع كلسیم و منیزیم

غلظت سدیم

)(meq/lit

)(meq/lit

نسبت جذب سدیم
)meq/lit(1/2

13
22
29

14
46
74

6
14
19

)(dS/m

آب كارون (میانگین)
مخلوط آب و زهاب
زهاب

2/61
0/6
9/0

چنان كه مطرح شد ،یکی از مبانی كار بررسی این موضوع
بود كه آیا بهتر است آب و زهاب قبل از اعمال به خاک با یکدیگر
مخلوط شود و یا به صورت نوبتی اعمال شوند .به عبارت دیگر

7/74
7/86
7/79

جرم نمکی كه همراه با آب آبشویی به خاک وارد شود ،در
تیمارهای مختلف ،یکسان باشد .بر این اساس پنج تیمار تعریف
شد كه ویژگیهای آنها در جدول ( )4ارائه شده است.

جدول  -4تيمارهای آزمايشی آبشويی

نام تیمار

pH

نوع آب آبشویی

تعداد دورهای آبشویی

M1

مخلوط آب و زهاب با شوری  6دسیزیمنس بر متر

یک دور ،بهصورت پیوسته

M2

مخلوط آب و زهاب با شوری  6دسیزیمنس بر متر

دو دور ،بهصورت متناوب

M4

مخلوط آب و زهاب با شوری  6دسیزیمنس بر متر

چهار دور ،بهصورت متناوب

D1F1

یک دور زهاب با شوری  9دسیزیمنس بر متر و سپس یک دور آب كارون

دو دور ،بهصورت متناوب

D2F2

دو دور زهاب با شوری  9دسیزیمنس بر متر و سپس دو دور آب كارون

چهار دور ،بهصورت متناوب
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در نامگذاری تیمارها ،نماد اوّل نمایانگر نوع آب مورد
استفاده؛ ) (Fآب رودخانه (D) ،زهاب با هدایت الکتریکی 9/0
دسیزیمنس بر متر و ) (Mمخلوط آب و زهاب با هدایت الکتریکی
 6/0دسیزیمنس بر متر بود .نماد دوم هم نمایانگر روش اعمال
آب ،مشتمل بر )1( :در یک نوبت پیوسته و ( )2و ( )4به ترتیب
در دو و چهار نوبت و به صورت متناوب بود.
این طرح بر پایه بلوکهای كامل تصادفی در پنج تیمار و
سه تکرار ،یک بار در فصل تابستان و یک بار در فصل پاییز سال
 1391انجام شد .تعداد كرتهای آزمایشی در هر فصل  15عدد
بود كه در سه بلوک و هر یک دارای پنج كرت ،موازی با امتداد
در نظر گرفته شده برای زهکشهای زیرزمینی قرار گرفتند و
تیمارها با استفاده از جدول اعداد تصادفی جانمایی شد.
برای احداث كرتهای آزمایشی آبشویی ،ابتدا سطح زمین
از گیاهان خودرو پاکسازی شد .جانمایی كرتها با ابعاد داخلی
 1/5×1/5متر با استفاده از دوربین نقشهبرداری مشخص و با گچ
روی زمین عالمتگذاری شد .برای عایقسازی عمق 0-30
سانتیمتریِ كرتها نسبت به نشت جانبی ،دور هر كرت به عمق
 30و به عرض  40سانتیمتر حفاری شد .سپس ،ورقههای نایلونی
به دیواره داخلی (كه قبالً مرطوب شده بود) چسبانده شد ،به
صورتی كه بهطور یکپارچه دور محیط حفاریشده داخلی را فرا

گرفت .محل همپوشانی با استفاده از چسب سیلیکون (آكواریوم)
درزگیری شد .در مرحله بعد ،محیط حفاریشده تا  15سانتیمتر
از خاک پر و با استفاده از یک وزنه فلزی دستهدار ،تا حد امکان
متراكم شد و از مقداری آب نیز برای ایجاد نشست استفاده شد.
پس از آن ،خاكریزی بیرون كرتها و روی محیط حفاریشده تا
آنجا ادامه پیدا كرد كه پشتهای به ارتفاع  25تا  30سانتیمتر
ایجاد شود .سپس ورقههای نایلونی كه تاكنون روی سطح كرت
بودند ،به روی پشتهها كشیده شد تا بدین ترتیب از نشت آب به
پشتهها جلوگیری بهعمل آید.
برای اجتناب از تبخیر ،روی كلیه كرتها با ورقههای نایلونی
به ابعاد  4×4متر پوشانده شده و در نهایت ،دور تا دور محیط
خارجی كرتها خاک ریخته شد تا از بلند شدن نایلون جلوگیری
شود .عملیات نصب زهکشهای زیرزمینی ،همزمان با احداث
كرتها انجام شده بود .زهکشی با استفاده از لولههای PVC
كنگرهای به قطر  10سانتیمتر و با پوشش شن و ماسه صورت
گرفت كه به جمعكنندههای روباز تخلیه میشد .فاصله
زهکشهای زیرزمینی  42متر بود و زهکشها در عمق متوسط
 1/5متری نصب شد .شکل ( )1یکی از كرتهای آزمایشی را نشان
میدهد.

شکل  -1كرت آزمايشی آبشويی

آب رودخانه مورد نیاز برای آبشویی ،به صورت روزانه با
استفاده از یک دستگاه الکتروپمپ از كانال آب مجاور محل
پژوهش برداشت میشد .برای آمادهسازی آبهای آبشویی با
مقادیر هدایت الکتریکی  9/0و  6/0دسیزیمنس بر متر ،زهاب
شورتر از این مقادیر با استفاده از پمپهای بنزینی (روبین) از
زهکشهای كشت و صنعت سلمان فارسی برداشت و به محل
آزمایش حمل میشد .این زهاب در سه تانکر اختالط ،هر كدام به
ظرفیت  2000لیتر و به نسبت حجمی با آب كانال (آب رودخانه

كارون) مخلوط میشد تا هدایت الکتریکی آن به مقدار تعیین
شده ( 6/0یا  9/0دسیزیمنس بر متر) برسد .برای انتقال آبهای
آبشویی به كرتهای مورد نظر ،یک خط لوله پلیاتیلنی به طول
 100متر از كنار كانال تا كرتهای آبشویی احداث شد .برای هر
یک از ردیفها (بلوکها) یک انشعاب در نظر گرفته شد كه به
وسیله یک شیر كنترل میشد .به هركدام از شیرها یک رشته لوله
باریکتر از خط اصلی پلیاتیلنی متصل شد كه امکان انتقال آب
به هر یک از كرتهای ردیف مربوطه را ممکن میساخت.
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اندازهگیری مقدار آب اعمال شده ،با اندازهگیری دبی (با استفاده
از یک سطل مدرج) و زمان (با استفاده از یک كرنومتر دیجیتال)
انجام شد.
پس از اجرای عملیات آبشویی در هر كرت ،تا رسیدن
رطوبت خاک به ظرفیت زراعی صبر شده و سپس نمونهبرداری از
خاک ،در سه عمق یادشده صورت میگرفت .نمونهها پس از
خشک شدن در مجاورت هوا ،كوبیده و الک شده و برای
عصارهگیری به آزمایشگاه زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل میشد .اندازهگیری اسیدیته
( )pHدر گل اشباع ،به وسیله  pHمتر انجام شد .غلظت مجموع
كلسیم و منیزیم در عصاره اشباع به روش تیتراسیون با محلول
استاندارد  EDTAو غلظت سدیم به روش فلیمفوتومتری
اندازهگیری شد.
تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد و
سطوح معنیداری با استفاده از آزمون دانکن و در سطح پنج درصد
تعیین شد.

نتايج و بحث
اثر فصل انجام آزمايش بر نتايج آبشويی

آزمایشهای این پژوهش دو بار ،در دو فصل تابستان و پاییز
سال  1391و در هر فصل ،با سه تکرار انجام شد .بررسی آماری
نشان داد كه تأثیر تغییر زمان انجام آزمایشها ،بر تغییر هدایت
الکتریکی عصاره اشباع خاک پس از آزمایشهای آبشویی ،بر هیچ
یک از تیمارها معنیدار نبود .البته یادآور میشود كه به علت
پوشاندن سطح كرتها به وسیله پوششهای نایلونی ،اثر تبخیر،
بهعنوان مهمترین عامل تأثیرپذیر از تغییر فصل ،در این آزمایشها
حذف شده است .اثر تبخیر به ویژه در آبشویی متناوب كه در
زمانهای قطع جریان ،تبخیر آبِ خاک صورت میگیرد اهمیت
زیادی دارد ،چرا كه سبب میشود نمکی كه به الیههای كمعمق
خاک آبشویی شده ،در زمان قطع جریان توسط تبخیر و خاصیت
مویینگی به سطح خاک برگردانده شود .همچنین بخشی از آبی
كه در دور بعدی آبشویی اعمال میشود ،در الیههای باالیی خاک
بهعنوان جایگزین آب تبخیر شده ،نگه داشته میشود و بنابراین
مقدار آب باقیمانده برای شستشوی امالح الیههای پایینتر
كاهش می یابد .عالوه بر این ،در شرایط اقلیمی تبخیر باال و در
زمانی كه آب بر روی سطح خاک وجود دارد ،بخش قابلتوجهی
از آن تبخیر شده و آب خالص مورد استفاده برای آبشویی كاهش
مییابد.
به جز اثر تبخیر ،تغییرات دما نیز دو اثر عمده بر فرآیند
آبشویی دارد كه هر دو از راه تغییر لزجت و در جهات متفاوت
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عمل میكنند .یکی از موارد ،اثر درجه حرارت بر ضریب
پخشیدگی یونی و دیگری ،تأثیر آن بر هدایت هیدرولیکی خاک
است .رابطه ( )2بیانگر نحوه اثر درجه حرارت بر ضریب
پخشیدگی یونی است (.)Abasi, 2017
) Tμ(T0
(رابطه )2
) D(T0

)T0 μ(T

= )D(T

كه در آن D(T0) :و ) D(Tبه ترتیب ضرایب پخشیدگی یونی
در درجه حرارت مرجع ) (T0و درجه حرارت  Tو ) µ(T0و )µ(T
نیز به ترتیب لزجت در درجه حرارت مرجع و درجه حرارت T
هستند .درجه حرارت در این معادله بر حسب كلوین است .با
افزایش دما ،لزجت كاهش مییابد .بنابراین با افزایش دما در
صورت كسر معادله ( T ،)2افزایش و در مخرج ) µ(Tكاهش
مییابد .به همین دلیل با افزایش دما ،ضریب پخشیدگی یونی
افزایش قابلتوجهی خواهد یافت و از این طریق ،نقش افزایش دما
در شستشوی امالح افزاینده است.
برای بررسی تأثیر درجه حرارت بر هدایت هیدرولیکی
خاک ،نگاهی دقیقتر به ماهیت آن ضروری است .هدایت
هیدرولیکی پارامتری هیدروژئولوژیک است كه خواص آب و
تراوایی ذاتی خاک را با هم تركیب میكند .معادله ( )3این ارتباط
را نشان میدهد ( .)McWhorter and Sunada, 1977
kρg
(رابطه )3
=K
μ

كه در آن K :هدایت هیدرولیکی خاک k ،تراوایی ذاتی
خاک ρ ،جرم مخصوص ظاهری و  gشتاب جاذبه است .تراوایی
ذاتی خاک به ابعاد خاكدانهها و شکل مجاری جریان در خاک
بستگی دارد و با تغییر دما تغییری نمییابد .جرم مخصوص
ظاهری و شتاب جاذبه نیز وابسته به دما نمیباشد .ولی تغییر دما،
از طریق تغییر لزجت آب ،هدایت هیدرولیکی را تغییر میدهد.
چون لزجت در مخرج معادله است و با افزایش دما كاهش مییابد،
پس هدایت هیدرولیکی با افزایش دما افزایش مییابد .با افزایش
هدایت هیدرولیکی ،آب سریعتر از پروفیل خاک خارجشده و زمان
برای پخشیدگی و خروج امالح كاهش مییابد و بدین ترتیب،
نقش افزایش دما در آبشویی كاهنده خواهد بود.
به طور خالصه ،در تحلیل اثر درجه حرارت بر نتایج
آزمایشهای آبشویی در فصول اول (تابستان) و دوم (پاییز)
میتوان مطرح نمود كه افزایش ضریب پخشیدگی یونی در اثر
افزایش دما در فصل اول و كاهش هدایت هیدرولیکی در اثر
كاهش دما در فصل دوم ،هر دو سبب بهبود راندمان آبشویی در
این فصول شدهاند .البته این عوامل سبب نشدهاند كه اثر تغییر
فصل بر نتایج آزمایشها معنیدار باشد .بنابراین در سایر تحلیلها،
فصل به عنوان عامل تصادفی در نظر گرفته شده و تعداد تکرارهای
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آزمایش برابر با مجموع تکرارهای دو فصل (شش تکرار) در نظر
گرفته شده است.
تغييرات شوری عصاره اشباع خاک در آزمايشهای آبشويی

مقادیر هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک در نتیجه اجرای
آزمایشهای آبشویی ،در جدول ( )5ارائه شده است .مالحظه
میشود كه تفاوت شوری عصاره اشباع خاک در الیه 0-30
سانتیمتری پس از آبشویی ،به جز بین تیمارهای  M1و  ،M2بین
سایر تیمارهای آزمایش معنیدار بوده است .به عبارت دیگر ،در
سطح پنج درصد تفاوت معنیداری بین آبشویی پیوسته (با یک
انقطاع) و آبشویی متناوب با دو انقطاع وجود نداشت .میتوان این
امر را به اثر مثبتِ هدایت هیدرولیکی پایین در خاک سنگین
محل آزمایش مرتبط دانست كه احتماالً فرصت زیادی برای
پخشیدگی امالح تحت آبشویی پیوسته ،در اختیار قرار داده است.
چنین نتیجهای قبالً هم توسط 1982a, ( Cameron and Wild
 )1982bو همچنین  )1989( Verma and Guptaگزارش شده
است ولی تفاوت شوری خاک پس از آبشویی در همین الیه ،بین
تیمارهایی كه از دو و یا چهار انقطاع ،ولی با نوع آب یکسان (تفاوت
بین تیمارهای  M2و  M4و همچنین بین  D1F1و  )D2F2استفاده
كردهاند معنیدار بود.
اختالط آب و زهاب؛ پیش از اعمال در تیمارهای با پیشوند
 Mو آبشویی با كاربرد زهاب و سپس آب به صورت نوبتی در
تیمارهای  ،DFدر سطح پنج درصد اثر معنیداری در نتیجه
آزمایش در الیه سطحی  0-30سانتیمتری داشت ،چنان كه
اختالف بین تیمارهای  M2و  D1F1و همچنین بین تیمارهای
 M4و  D2F2معنیدار بود .دلیل این امر با استفاده از قانون اول
فیک 1قابل توضیح است .این قانون ،پخشیدگی یک بعدی امالح
در محلول آزاد را به صورت زیر بیان میكند:
dC
(رابطه )4
J = −D
dx

0

D

كه در آن :C :غلظت امالح :x ،فاصله و  :D°ضریب
پخشیدگی یونی 2در آب آزاد است .این معادله نشان میدهد كه
هر چه اختالف غلظت بین دو محلول در حال جایگزینی (شیب
غلظت) بیشتر باشد ،میزان پخشیدگی امالح بین آنها بیشتر
خواهد بود .در تیمارهای  M2و  ،D1F1شوری عصاره اشباع خاک
در الیه سطحی ،پس از  60سانتیمتر آبشویی به ترتیب به 18/70
و  21/56دسی زیمنس بر متر رسید .در دور بعدی آبشویی ،تیمار
 M2همچنان با آب با شوری  6/0دسی زیمنس بر متر و تیمار
 D1F1با آب كارون با شوری  2/61دسی زیمنس بر متر بر متر
آبشویی شدهاند .بنابراین در دور دوم ،شیب غلظت بین عصاره
1- Fick

اشباع خاک و آب آبشویی در تیمارهای  D1F1و  M2به ترتیب
 8/26و  3/12برابر بوده كه امکان پخشیدگی امالح را در تیمار
 D1F1به صورت بسیار بهتری فراهم كرده است.
یکی از روشهای بررسی نتایج آزمایشهای شوریزدایی،
مقایسه درصد امالح شسته شده از خاک است .كمترین درصد
شستشوی امالح در الیه سطحی ،در تیمار  M1با  94/3درصد و
بیشترین آن در تیمار  D2F2با  96/8درصد مشاهده شد .با توجه به
اختالف بسیار زیاد بین شوری اولیه خاک و شوری آن پس از آبشویی،
این روش مقایسه ،اختالف بین تیمارها را چندان بارز نشان نمیدهد.
ضمن ًا هدف از آبشویی ،بیرون راندن امالح از ناحیه ریشه است ،به
حدی كه زمین قابلیت كشت داشته باشد .بنابراین حتی اگر درصد
شستشوی امالح بسیار باال بوده ولی شوری خاک تا حد قابل قبولی
پایین نیامده باشد ،عملیات آبشویی به موفقیت نزدیک نبوده است.
همچنین ،در مراحل انتهایی آبشویی ،نمکهای باقیمانده در خلل و
فرج ریزتر خاک حضور داشته و یا از درجه انحالل كمتری برخوردارند
كه شستشوی آنها را دشوارتر خواهد كرد .بنابراین برای بررسی اثر
تیمارهای مختلف آبشویی بر میزان شستشوی امالح ،مقادیر امالح
باقیمانده در خاک با تیماری مقایسه خواهد شد كه بیشترین
شستشوی امالح در آن انجام شده است .شوری عصاره اشباع خاک
در الیه سطحی در تیمار  D2F2به  5/89دسی زیمنس بر متر رسید.
شوری عصاره اشباع خاک پس از آبشویی در همین الیه و در
تیمارهای  M4 ،M2 ،M1و  D1F1به ترتیب  42/6 ،66/9 ،77/2و
 27/2درصد بیش از تیمار  D2F2بود كه به خوبی اثر عوامل پژوهش
حاضر (روش آبشویی ،اختالط و توالی كاربرد آبهای با كیفیتهای
متفاوت) را نمایان میكند .نتایج بهدست آمده در الیه 0-30
سانتیمتری به چند دلیل اهمیت ویژهای دارند و بیشتر مورد بررسی
قرار خواهند گرفت:
كرتهای آزمایشی تا این عمق در برابر نشت جانبی عایق
شدهاند ،لذا این الیه تطابق بیشتری با شرایط مزرعهای عملیات
آبشویی دارد و با اطمینان خاطر بیشتری میتوان نتایج حاصل از آن
را تعمیم داد.
تمامی ریشه و جوانه گیاه در مراحل اولیه رشد ،كه به شوری
نیز حساستر است ،كامالً در این الیه قرار دارد.
در طی مراحل رشد ،نفوذ عمقی ناشی از آبیاری ،خود به خود
موجب ادامه شستشوی الیههای پایینتر خواهد شد و آنها را برای
توسعه ریشه ،در شرایط مساعدتری قرار خواهد داد.
پس از تکمیل مراحل رشد نیز بیشترین مقدار جذب آب
توسط ریشه ،از این الیه صورت میگیرد.

2- Ionic Diffusion Coefficient

شريفی پور و همکاران :اثر روش آبشويی و نحوه كاربرد آب و زهاب ...
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جدول  -5هدايت الکتريکی عصاره اشباع خاک در آزمايشهای آبشويی

ارتفاع آب آبشویی اعمال شده
عمق
نمونهبرداری

تیمار

)(cm

)(dS/m
M1
M2
D1F1

0-30

M4
D2F2
M1
M2
D1F1

30-60

M4
D2F2
M1
M2
D1F1

60-90

شوری عصاره اشباع خاک
قبل از آبشویی

M4
D2F2

)(cm

120
90
60
30
شوری عصاره اشباع خاک پس از آبشویی
)(dS/m

184
184
184
184
184

58/90
81/83

75
75
75
75
75

67/86
63/72

59
59
59
59
59

59/94
55/10

18/70
21/56
19/46
21/72
36/78
36/00
39/78
43/23
41/70
41/84
47/10
61/03

11/05
9/09

15/09
17/80

17/47
23/76

10/44a
9/83a
7/49c
8/40b
8/89b
13/36a
11/87ab
11/49ab
10/08b
9/70b
16/03a
14/53b
14/85a
12/39a
14/11a

*مکانهای خالی در جدول به اين دليل است كه در تيمارهای پيوسته در تمام مدت آبشويی (تا اعمال  120سانتیمتر آبشويی) آب روی زمين بوده ،بههمين دليل
نمونهبرداری فقط در پايان آبشويی انجام شد .به همين ترتيب در تيمارهای دو انقطاعی هم بعد از هر  60سانتیمتر اعمال آب به صورت پيوسته ،نمونهبرداری انجام
میشد ،به همين علت در  30و  90سانتیمتر آبشويی امکان نمونهبرداری وجود نداشت.
*معنیداری با استفاده از آزمون دانکن و در سطح پنج درصد بررسی شده است.

در بررسی الیههای پایینتر باید به دو نکته توجه داشت؛
 )1آب آبشویی این الیهها قبالً از الیههای باالیی عبور كرده و خود
دارای مقادیر قابلتوجهی امالح است )2 .كرتهای آزمایشی تا
عمق  30سانتیمتری از سطح خاک نسبت به نشت جانبی عایق
شدهاند ،ولی در اعماق پایینتر امکان نشت جانبی وجود دارد كه
بافت سنگین خاک محل پژوهش ،شدت آن را بیشتر میكند .این
نشت جانبی اثرات متفاوتی بر فرآیند خروج امالح از سطح مورد
بررسی دارد .اول اینكه مقدار خالص آب آبشویی عبوری از نیمرخ
خاک را كاهش میدهد و این عامل ،اثر منفی بر فرآیند آبشویی
دارد .دیگر اینكه آب نشت یافته به خارج از محیط كرت ،مقادیری
نمک هم با خود حمل میكند .بنابراین هرچند تفاوت بین
تیمارهای آبشویی در الیههای  30-60و  60-90سانتیمتری
عمدت ًا معنیدار نبوده است (به جز تفاوت بین تیمار  M1و
تیمارهای  M4و  D2F2در الیه  30-60سانتیمتریِ میانی) ،ولی
این امر از اهمیت نتایج به دست آمده در الیه اصلی مورد بررسی

نخواهد كاست .مالحظه میشود كه عمق  60-90سانتیمتری
خاک مورد آزمایش ،در  30سانتیمتر اول آبشویی در تیمار M4
با اندكی افزایش شوری مواجه بوده است ،در صورتی كه در تیمار
 D2F2چنین نبوده است .این بهدلیل شستشوی بیشتر امالح از
الیههای باالیی در دور اول آبشویی توسط آبی با شوری كمتر
است .پس از انجام عملیات آبشویی با تیمارهای مورد نظر ،میتوان
كاشت گیاهان مقاوم به شوری مانند پنبه و جو با آستانه تحمل
شوری عصاره اشباع خاکِ به ترتیب  7/7و  8دسیزیمنس بر متر
( ،)Maa, 1984را مدنظر قرار داد.
تغييرات نسبت جذب سديم عصاره اشباع خاک در آزمايشهای
آبشويی

مقادیر نسبت جذب سدیم ( )SARعصاره اشباع خاک در نتیجه
اجرای آزمایشهای آبشویی ،در جدول ( )6ارائه شده است .تفاوت
میزان نسبت جذب سدیم در الیه  0-30سانتیمتری بین
تیمارهای  M2 ،M1و  M4در سطح پنج درصد معنیدار بود و
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نسبت جذب سدیم در تیمارهای  M1و  M2بهترتیب  57/5و
 24/7درصد بیش از تیمار  M4بود .بدین مفهوم كه افزایش تعداد
انقطاع جریان بر سدیمزدایی از نیمرخ این خاک ،با آبشویی
بهوسیله آبی با كیفیت ثابت ( 6/0دسی زیمنس بر متر) موثر بوده
است .كمترین میزان نسبت جذب سدیم در الیه اول ،در تیمار
 D1F1مشاهده شد .هر چند اختالف معنیداری در این ویژگی
بین تیمارهای  D1F1و  D2F2وجود نداشت ،ولی این امر نشان
میدهد كه افزایش تعداد انقطاع جریان اجباراً به كاهش میزان
سدیمی خاک منجر نخواهد شد.
تفاوت نسبت جذب سدیم در الیه سطحی بین تیمارهای
 M2و  ،D1F1كه از روش آبشویی یکسان و روش اختالط و كاربرد
آب متفاوت بهره بردهاند ،در سطح پنج درصد معنیدار بود و این
ویژگی در تیمار  40/7 ،M2درصد بیش از تیمار D1F1

اندازهگیری شد .مقایسه مشابهی بین تیمارهای  M4و ،D2F2
نشاندهنده عدم معنیداری تفاوت نسبت جذب سدیم است،
هرچند این نسبت در تیمار  M4نزدیک به پنج درصد بیش از
تیمار  D2F2اندازهگیری شد .این مقایسه نشاندهنده موثر بودن
اختالط آب و زهاب بر سدیمزدایی از خاک است ،به ویژه در
روشهای آبشویی با تعداد تناوب كمتر.
بر اساس روش طبقهبندی خاکهای شور و سدیمی در
ایران ( ،)Mahler, 1979خاکهایی كه میزان نسبت جذب سدیم
در آنها كمتر از  8است ،مشکل سدیمی ندارند و خاکهایی كه
میزان نسبت جذب سدیم در آنها بین  8تا  13است ،مشکل
سدیمی كمی دارند .بر اساس این روش ،مشکل سدیمی در الیه
سطحی خاک ،به جز در تیمار  ،M1در تمامی تیمارها مرتفع شده
است.

جدول  -6نسبت جذب سديم ( )SARدر عصاره اشباع و واكنش خاک در آزمايشهای آبشويی

عمق
نمونهبرداری

تیمار

نسبت جذب
سدیم )(SAR
قبل از آبشویی
(meq/lit)0.5

)(cm

ارتفاع آب آّبشویی اعمال شده
)(cm

120
90
60
30
نسبت جذب سدیم ) (SARپس از آبشویی

واكنش خاک
پس از آبشویی

)(pH

(meq/lit)0.5
M1
M2

30-0

D1F1
M4
D2F2
M1
M2

60-30

D1F1
M4
D2F2
M1
M2

90-60

D1F1
M4
D2F2

84
84
84
84
84

41/40
59/29

58
58
58
58
58

56/46
52/83

56
56
56
56
56

50/13
50/40

با توجه به این كه مرز طبقهبندی شوری برای خاکهای
بدون مشکل ،چهار دسیزیمنس بر متر است (،)Mahler, 1979
هیچ یک از تیمارها مشکل شوری را ،حتی در الیه سطحی خاک
ال رفع ننمودهاند .كمترین شوری در بین تیمارها در عمق -30
كام ً

18/81
23/77
16/13
21/96
35/80
40/58
42/17
44/32
40/78
43/11
45/28
52/40

9/86
8/31

24/31
26/96

29/18
33/54

9/64a
7/63b
5/26d
6/12c
5/85cd

7/68ab
7/54b
7/79a
7/64b
7/68ab

18/10b
19/10b
22/20a
17/80b
20/05ab

7/76b
7/83b
8/03a
7/82b
8/08a

32/23a
24/67b
31/37a
22/57b
24/11b

7/93c
7/81d
8/03b
7/85dc
8/19a

 0سانتیمتری ،مربوط به تیمار  D2F2و برابر  5/89دسیزیمنس
بر متر بود .به جز تیمار  ،D2F2در هیچ یک از تیمارها شوری
عصاره اشباع خاک پس از آبشویی به كمتر از  7/0دسیزیمنس
بر متر نرسید .با توجه به قابلیت اطمینان باال به نتایج آزمایشها
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در عمق  0-30سانتیمتری ،میتوان مطرح نمود كه سدیمزدایی
از خاکهای مورد بررسی ،روند سریعتری نسبت به شوریزدایی
دارد .به عبارت دیگر ،مقدار آب مورد نیاز آبشویی برای اصالح
مشکل سدیمی ،كمتر از مقدار آب مورد نیاز برای حل مشکل
شوری است.
تغييرات اسيديته خاک در آزمايشهای آبشويی

آزمایشگاه شوری آمریکا ،1اسیدیته ( )pHخاک برابر  8/5را برای
تفکیک خاکهای قلیایی از غیرقلیایی معین كرده است
( .)Barzegar, 2012تغییرات واكنش خاک با اعمال تیمارهای
آبشویی نیز در جدول ( )6ارائه شده است .با توجه به ارقام این
جدول ،اسیدیته خاک محل پژوهش ،چه قبل از آبشویی و چه بعد
از آن ،در محدوده قلیایی قرار نمیگیرد.
چنانكه از مقایسه ارقام اسیدیته خاک ،قبل و بعد از آبشویی در
جداول ( )2و ( )6مشخص است ،اسیدیته خاک پس از اعمال
تیمارهای آبشویی اندكی افزایش پیدا كرده است .یادآور میشود
كه بهطور كلی یونهای كلسیم ،منیزیم ،پتاسیم و سدیم دارای
خصوصیات بازی (قلیایی) و هیدروژن و آلومینیوم دارای
خصوصیات اسیدی میباشند .مطابق رابطه ( ،)5ظرفیت تبادل
كاتیونی خاک )CEC( 2عبارت است از مجموع كاتیونهای قابل
تبادل بازی و نیز هیدروژن در خاک (.)Foth and Turk, 1990
(رابطه )5

(كه به خصوص در آبهای شورتر بیشتر هستند) جایگزین
می شود .هیدروژن و سدیم دارای بار الکتریکی یکسانی هستند.
در این حالت ،كاتیونی كه شعاع هیدراته آن كمتر است ،با نیروی
بیشتری جذب میشود ،ولی به علت عدم اطمینان از وضعیت
هیدراته هیدروژن ( ،)Foth and Turk, 1990نمیتوان در خصوص
جایگزینی آن با سدیم قضاوت كرد.

نتيجهگيری
یافتههای اصلی این پژوهش را میتوان به صورت زیر ارائه نمود:



استفاده از زهاب برای اصالح خاکهای شور و سدیمی جنوب
استان خوزستان امکانپذیر است و مصرف آب با كیفیت
مناسب (آب رودخانه) را برای آبشویی این اراضی كاهش
خواهد داد.



استفاده نوبتی و یا ترتیبی آبهایی با كیفیت متفاوت ،بر
آبشویی امالح اثر بیشتری دارد تا اختالط آنها قبل از اعمال
در آبشویی.



CEC= ∑ basic cations+ H+

به عبارت دیگر
(رابطه )6
كه در

CEC = BSP + HSP

آن؛

:BSP

درصد

اشباع

 )BSP = Ca+Mg+K+Naو :HSPدرصد اشباع
(× 100
CEC

بازی3

1- U.S. Salinity Laboratory
)2- Cation Exchange Capacity (CEC

راندمان آبشویی در تیمارهایی كه شامل چهار انقطاع بودند،
بهبود قابلتوجهی نسبت به سایر تیمارها داشته است .ولی
بهكارگیری آبشویی با دو انقطاع در كاربرد آبی با كیفیت 6/0
دسیزیمنس بر متر ،تفاوت معنیداری در كاهش شوری
خاک با آبشویی پیوسته ایجاد نکرد .بهنظر میرسد كه هدایت
هیدرولیکی پایینِ بافت رسی و سنگین ،فرصت قابلتوجهی
را برای پخشیدگی امالح تحت آبشویی پیوسته ،در اختیار
قرار داده است.



با حذف عامل تبخیر ،زمان انجام آبشویی اثری بر نتیجه آن
نداشت ،زیرا در اثر افزایش دما ،ضریب پخشیدگی یونی و
هدایت هیدرولیکی افزایش مییابند كه افزایش اولی سبب
بهبود راندمان آبشویی ،و افزایش دومی سبب كاهش راندمان
آبشویی میشود.



در تمامی تیمارها به جز تیمار  ،M1مشکل سدیمی الیه
سطحی خاک مرتفع گردید .این امر همچنین نشان میدهد
كه در صورت بهكارگیری زهاب برای آبشویی ،این خاک
نیازی به ماده اصالح كننده ندارد.



در شرایط این پژوهش ،مقدار آب مورد نیاز آبشویی برای
اصالح مشکل سدیمی در خاکهای مورد بررسی ،كمتر از
مقدار آب مورد نیاز برای حل مشکل شوری بوده است .به
عبارت دیگر ،سدیمزدایی سریعتر از شوریزدایی انجام شد.

اسیدی4

H
 )HSP = CECاست.
(× 100
مقادیر  BSPو  HSPبهصورت درصد بیان میشود و یعنی
با افزایش یکی از آنها ،سهم دیگری از  CECكاهش مییابد.
بنابراین هرچه سهم  HSPاز  CECكاهش و سهم  BSPافزایش
پیدا كند ،یا بهعبارت دیگر مقدار هیدروژن كاهش یابد ،واكنش
خاک ( )pHافزایش خواهد یافت .چنین گمان میرود كه در
فرآیندهای آبشویی مورد بررسی در این پژوهش ،نسبت هیدروژن
به كاتیونهای قلیایی كاهش پیدا كرده و همین ،موجب افزایش
واكنش خاک شده است.
كاهش نسبت هیدروژن به كاتیونهای قلیایی به این علت
بوده كه هیدروژن ،نسبت به كلسیم و منیزیم بار كمتری دارد و
به همین علت در هنگام آبشویی ،به راحتی توسط این كاتیونها
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3- Basic Saturation Percent
4- Hydrogen Saturation Percent
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