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 قدمهم -1

هییای کشییاورزی و تولییید محصییوالت اسییتان خوزسییتان ی ییي از بررگتییرین قپیی  

 حیدود ) میلییون ه تیار   4/6 نردیی  بیه  . ایین اسیتان بیا مسیاحتي     اس زراعي در کشور 

 51دقیقییه تییا  48درجییه و  42، بییین درصیید مسییاح  کشییور( در جنییود اربییي ایییران 4

دقیقییه  4درجییه و  99 تییادقیقییه  51درجییه و  23 ودقیقییه  ییول شییرقي   93درجییه و 

از کییل  .(8936)اداره کییل هواشناسییي اسییتان خوزسییتان،    قییرار داردعییرش شییمالي  

میلیییون ه تییار دیاییر را  2/9و  هییابلنییدیمیلیییون ه تییار آن را  2/2مسییاح  اسییتان، 

هیا چنیدان وجیود نیدارد. جلایه      دهد. کشیاورزی متمرکیر در کوهسیتان   دش  تش یل مي

فیراوان   کیم و بیی   اقلییم گیرم و خشی ، فصیل رشید  یوالني و آد       دارای خوزستان 

 .(8936)اکرم،  اس 

 بنییدی معمییولهییای  بقییهروش پایییهاسییتان و بییر  هییوایياز نظییر شییرای  آد و 

تیوان نتیجیه گرفی     مانند کوپن، دومیارتن، آمبیر ه، تورنی  وایی ، ایوانیف و اییره، میي       

 نظیر هسیتند  هیم هیای زییر در اسیتان خوزسیتان     اقلییم  وجیود  ها نسب  بیه روشاین که 

 :(8936)اداره کل هواشناسي استان خوزستان، 

   هییا و نییواحي اربییي و جنییود اربییي اسییتان    بخیی اقلیییم فراخشیی  گییرم  در

خوزسییتان و منییا م مهمییي نظیییر آبییادان، خرمشییهر و ماهشییهر قابییل مشییاهده    

 .اس 

   در منییا م اربییي و جنییوبي، هییای وسیییعي از اسییتان اقلیییم خشیی  گییرم  بخیی

تپیه، دشی    آبیاد، گتونید، هفی    مانند نواحي اهواز، شیوش، شوشیتر، حمیدییه، صیفي    

شییادگان، رامشیییر، هنییدیجان، بهبهییان، رامهرمییر و آااجییاری در  آزادگییان، بسییتان، 

 این اقلیم قرار دارند.
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   اقلیییم نیمییه خشیی   در نییواحي شییمالي اسییتان کییه از اندیمشیی  آاییاز شییده و بییا

مسیجد سیلیمان امتیداد یافتیه و بیا گیرای  بیه نیواحي         جنیوبي تیا    -جه  شیمالي 

 یابد.از هفتال گذشته و تا شر  بهبهان و دزفول ادامه مي ،جنوبي استان

  صییورت ای  کییه بخیی  کییوچ ي از اسییتان و بییه  مر ییود مدیترانییه اقلیییم نیمییه

  گیرد. ای از شمال سد دز تا جنود شهرستان ایذه را دربر ميباری ه

در بعضییي و  نییواحي اسییتان بیشییتردر  خشیی گییرم و  هییایتابسییتان بییا توجییه بییه

وشی  گییاهي تحی  تیأثیر دو عامیل مهیم اقلیمیي یعنیي         پ ،ر وب  هوای بیاال روزها با 

آد زیرزمینیي شیور    همچنیین،  .قیرار دارد و دمیای بیاال در فصیل گیرم      ول مدت گرمیا  

و  اراضییي سییناین، محییدودی  زه شییي  بیعییي کییم و بییی عمییم، بافیی  خییاو کییم و

اراضیي جنیود    ۀمتیر سیب  شیده اسی  کیه عمید      هرار میلیي سه نردی  بهتبخیر ساالنه 

بیا توجیه بیه چنیین      رواز ایین  باشیند.  روهروبی مشی ل شیوری خیاو     ااستان خوزستان بی 

هییای زیربنییایي نظیییر تجهیییر و نوسییازی اراضییي و   و پییس از اجییرای پییرو ه  شییرایپي

اجیرای عملییات آبشیویي     در هیای آبییاری و زه شیي، اولیین گیام اساسیي      ایجاد شیب ه 

و منپقیه   خیاو نیمیر   اضیافي از   یهیا نمی   برداشیتن از مییان   اصالح خاو، منظور به

بییرای شییروآ کشیی  و کییار توسیی  کشییاورزان  اراضییيسییازی و آمییاده هییاتوسییعه ریشییه

کیاربرد مقیادیری از آد، اراضیي بیایر کیه       بیا در واق  بیا اجیرای عملییات آبشیویي      اس .

 بیرای ، آمیادگي الزم را  اسی   روروبیه قابیل تیوجهي انباشی  نمی       مقیدار خاو آنهیا بیا   

.  بیعیي اسی  کیه بیدون     کیرد های زراعي و آااز تولید محصیول کسی  خواهنید    فعالی 

پییذیر آبشییویي )کییه پییس از اجییرای سییامانه زه شییي زیرزمینییي ام ییان اجییرای عملیییات

 محصول در اراضي منپقه مم ن نخواهد بود.اقتصادی تولید ، د(شومي

بییرای اجییرای موفقییی  آمیییر عملیییات آبشییویي اراضییي کشییاورزی در اسییتان       

چنید  صیورت پیوسیته و انجیام     فرآینیدهایي بیه   گذرانیدن خوزستان و نیل به اهیدا  آن،  
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میورد نییاز خواهید بیود      ،منپقیه  با توجیه بیه شیرای  عمیومي و اختصاصیي      ،اجرایي گام

 د.وشمي پرداختهه آن بقال  این دستورالعمل ر که د

 

 ی اراضیيآبشو -2

هیای تجمی  یافتیه    شستشیوی نمی    ،آبشیویي در ایین دسیتورالعمل    ۀاز کلم منظور

یوسیته ییا   صیورت پ اسیتفاده از انباشیتن آد بیه    بیا  ،در نیمر  خیاو تیا عمقیي مشیخ     

بییار و در ابتییدای ییی   ییور معمییولبییهاییین عملیییات بییر سییپر اراضییي اسیی .  متنییاود

هییای شییور و زه شییي احییداه شییده در خییاو هییای آبیییاری و بییرداری از شییب هبهییره

 ،آن منظیور از کیه   کلمیه آبشیویي کیاربرد دیایری هیم دارد     گییرد.  سدیمي صیورت میي  

هیای  در زمیین  و کیاربردی  آد آبییاری  بیا کمی    امیر . ایین  اسی   دائم )ثانوییه( آبشویي 

هیای جمی  شیده در    نمی   ،هیر آبییاری  شیود. در ایین شیرای  و بیا     کشاورزی اجیرا میي  

 ۀدر نتیجی  ییا  هیای کشیاورزی  سیایر نهیاده   و کودهیا  کیاربرد ناشیي از  )محی  ریشه گیاه 

 نیمییر  از یافتییههمییراه آد نفییو  ، بییهآد( هییا از  ریییم صییعود مییویینايبرگشیی  نمیی 

 .شوده و از محی  ریشه خارج ميخاو شستشو شد

 

 و اقدامات اولیه خاك گیری شوریاندازه -2-1

، الزم اسیی  تییا در پیینج  در ییی  واحیید زراعییي  عملیییات آبشییویياجییرای قبییل از 

  1-91(، از عمیییم 8و مپیییابم شییی ل  انالیسیییي W)پییینج رحر حیییر   آن ۀنقپییی

از هییم  بییردارینقییان نمونییه مناسیی  ۀفاصییل متییری نمونییه خییاو تهیییه شییود. سییانتي

هیا  در ی  واحید زراعیي بیا ابعیاد معمیول، ایین فاصیله        که داردبستاي به مساح  زمین 

تیا عمیم    در ی یي از نقیان   بایید  بیرداری نمونیه همچنیین،  . اسی  متر  51تا  41 در حدود

متیری  سیانتي  91در اعمیا    در ایین نقپیه   هیا د و نمونیه یابی ادامه  زیرزمیني زه  لوله 

هیای تعییین شیوری عصیاره اشیباآ خیاو )هیدای  ال تری یي،         . آزمیای  شیوند تف ی  
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ECe و نسییب  جییذد سییدیم )(SAR)  انجییام پییذیرد. عملیییات آبشییویي بییرای مرارعییي

  3-03در اليههه انجییام خواهیید شیید کییه متوسیی  شییوری عصییاره اشییباآ خییاو        

 محاسیبۀ  بیرای  س بیر متیر باشید.   نزیمی دسیي  1/1در پنج نقپیه، بیاالتر از    متریسانتی

SARهییای خییاو گیییری مقییادیر سییدیم، کلسیییم و منیییریم در نمونییه ، نیییاز بییه انییدازه

 .(8919آید )علیراده، دس  ميبه (8)رابپه از  با استفاده. این شاخ  اس 

(1) 
2

MgCa

Na
SAR


  

 = الظیی  منیییریم بییرMg، کلسیییم= الظیی  Caالظیی  سییدیم، = Naکییه در آن  

 اس . (meq/lit)0.5با واحد  SARو  واالن بر لیتراکيحس  میلي

 

 در يک قطعه زراعی Wبه شکل  از خاك جهت تعیین شوری، برداریاط نمونهقموقعیت ن -1شکل 
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 پی  از انجام عملیات آبشویي ن ات زیر مورد توجه قرار گیرد:

  هیا و در صیورتي کیه بیاران قابیل تیوجهي در منپقیه نبارییده         قبل از آبشویي زمیین

 یور معمیول شیوری خیاو در     هیای سییالبي وارد زمیین نشیده باشید، بیه      یا جریان

بیرداری انجیام شیده    چیه نمونیه  از شوری آن در عمیم اسی . چنیان   سپر آن بیشتر 

تیر خیاو   هیای پیایین  شیدن نمی  در عمیم   تا عمم زه ی ، نشیان دهنیده جمی     

 باشد، بهتر اس  در خصوص عملیات آبشویي با کارشنار مشورت نمود.

       متهری سهانتی  3-03در اليهه  در صورتي که متوسی  شیوری عصیاره اشیباآ خیاو 

زیمینس بیر متیر باشید، عملییات آبشیویي       دسیي  1/1، کمتیر از  های اولیهدر آزمای 

انجام نخواهد شد. در این حال  بیا توجیه بیه انجیام عملییات پیی  آبییاری )ماخیار(         

و نفو  عمقیي آد )ناشیي از آبییاری( بیه نیمیر  خیاو در حضیور سیامانه زه شیي          

شیود کیه اصیالح نسیبي خیاو سیپحي و بسیتر کاشی          بینیي میي  زیرزمیني، پی 

 پذیرد.صورت 

  متهری سهانتی  3-03در اليهه  متوسی  شیوری عصیاره اشیباآ خیاو      در صورتي که 

در زیمینس بیر متیر باشید، آبشیویي آنهیا       دسیي  92اولییه، بیی  از    یاهی در آزمای 

هیای  یي روشاکیه کیار  در دستور کیار قیرار نخواهید گرفی . پیس از ایین       این زمان

یییید أواقیی  در منپقییه ت پیشیینهاد شییده در اییین دسییتورالعمل در مییرارآ الاییویي    

 خواهد شد. اقدامنیر  هازمین، نسب  به اعالم روش آبشویي این گردید

       اولییه، بیین   هیای  آزمیای  در صورتي که متوسی  شیوری عصیاره اشیباآ خیاو در

س بییر متییر باشیید، عملیییات آبشییویي مپییابم دسییتورالعمل ارائییه نزیمییدسییي 92و  1

 خواهد شد. اجراشده در ادامه 

 یور معمیول   بیه ، در اسیتان خوزسیتان   که اجیرای عملییات آبشیویي   قابل  کر اس  

بهیار   هیای فصیل دلییل تبخییر شیدید در    های پاییر و زمسیتان اسی . بیه   محدود به فصل

 .شودتوصیه نميها استان، آبشویي در این فصل این و تابستان در
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 آبشويیعملیات اجرای های روش -2-2

هیای شیور در منیا م خشی  و     خیاو ي یآبشیو  و قابیل اجیرای   معمیول  هایروش

 سییپحي اسیی . صییورتي متنییاود بییهیآبشییوو  پیوسییته يیخشیی  جهییان، آبشییونیمییه

کیه در اسیتان خوزسیتان نییر مرسیوم بیوده،       آد بیر سیپر خیاو، چنیان    میداوم  انباشتن 

گوینیید و نیازمنیید ي پیوسییته مییيیاسیی  کییه بییه آن آبشییو  آبشییویيتییرین روش سیینتي

نیمییر  از  ی نواخیی  ییور آد بییه ،زیییادی از آد اسیی . در اییین روش  مقییادیرصییر  

از میییان خلییل و  و  ییور ترجیحییيآن بییه بیشییترکنیید، بل ییه خییاو عبییور نمییي )پروفیییل(

نمایید. جرییان ترجیحیيا ناشیي از تماییل آد بیه عبیور از        فرج درشی  خیاو عبیور میي    

 آن درون اصییلي کییه فرآینیید  ،خلییل و فییرج درشیی  خییاو، بییر رانییدمان آبشییویي     

 8هیایي رمبای  نییاز بیه احیداه    ،ثیر منفیي دارد. عیالوه بیر آن   أدهید، تی  ر  میي  هیا خاکدانیه 

هیای  ایجیاد حوضیچه   بیرای ، متیر سیانتي  11تیا حیدود   و با ارتفیاآ زییاد    های بلند()پشته

ریییرد و بییه تسییپیر را در هییم مییي اراضییي شیی لکییه  اسیی رآ ادر سییپر مییر يیآبشییو

 کند.انجام شده آسی  وارد مي

صییورتي کییه هبیی ،شییودمییي واردبییه خییاو  چنیید نوبیی آد در  ،متنییاود آبشییویيدر 

 هیا نمی   تیا  هایجیاد شید   تخلیه نسبي خلیل و فیرج خیاو   فرص   ،آبشویيبین دورهای 

ي، اییین یهییا پخشیییده شییوند.  ییي دور بعییدی آبشییوواننیید بییه سییپر خییارجي خاکدانییهبت

 از نیمییر  خییاو خییارج آسییانينیید و بیه  پیوندای مییيبییه جریییان بیین خاکدانییه  هییانمی  

هیایي کیه آد   از حفیره  هیا نمی  شیود تیا   د. به بیان دیار، ایین روش سیب  میي   شونمي

از د، بییه منپقییه متحییرو پخشیییده شییوند. نیید یییا تحییرو کمییي دارنییدر آن تحییرو ندار

بییا آبشییویي متنییاود، هییدر رفیی  آد از میییان منافییذ درشیی  خییاو بییه حییداقل  اییین رو

 .اس مورد نیاز  مجموآرسد و حجم آد کمتری در مي

 متناود نسب  به پیوسته عبارتند از: آبشویيمرایای روش 

                                            
1. Berms 
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 و از بیین بیردن آنهیا پیس از      هیای بلنید  پشیته احیداه   هیای جویي در هرینیه صرفه

 آبشویي

 خاو یهاو شستشوی بهتر نم  آبشویي عملیات راندمان باالتر 

 مصر  آد کمتر 

 انپبا  بیشتر با  رفی  سامانه زه شي 

 کمتر تولید زهاد 

 هم نخوردن سیمای مررعهبه 

  و تخریی  جیاده سیرویس و    هیای بلنید   احتمیالي پشیته  ش سیتن   خپرعدم پذیرش

 هازه  

    واسییپه ام ییان شییوری خییاو )بییه مقییدارپییای  بهتییر و در فواصییل زمییاني کمتییر

 (آبشویيبرداری بین دورهای نمونه

  رکییردن )خییاو سسیی  مییورد اسییتفاده جهیی  پ   8فیییلبیی خییاو نشسیی ک کمتییر

)خیی  لولییه زه یی     2روی خپییون لتییرال  (زیرزمینییي هییای زه شییي ترانشییه

 زیرزمیني(

و اجیرای آن بیه نییروی     بیوده تیر  هر چند آبشیویي متنیاود مم ین اسی   یوالني     

در مقایسیه  مریی  نسیبي    دلییل بیه تیری نیازمنید باشید، ولیي     هو مدیری  ب بیشتر انساني

 اسیتان  تجهییر و نوسیازی  هیای   یرح  رای اجیرا در اراضیي  بی  ،روش آبشیویي پیوسیته   با

هییای نییواری شیی ل آبیییاریبییه ،آبشییویيروش اعمییال آد  .شییودتوصیییه مییي خوزسییتان

و ایجییاد  اراضییيمرزبنییدی گونییه کییه پییس از  بییدین مرسییوم کشییاورزان خواهیید بییود. 

و شییرای  خییاو  اتمشخصیی منپبییم بییرهییای کوتییاه پشییته )توسیی نوارهییای آبیییاری 

هیایي بیا   بیه شی ل آبییاری   آد و  متیوالي کیاربردک   نوبی  در چنید  اراضي  آبشویي ،منپقه(

                                            
1. Back fill 

2. Lateral 
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بیا توجیه بیه شیی  زمیین       نیوار . عیرش هیر   متر انجام خواهد شید سانتي 85تا  81 عمم

تجربییه خییوبي در  از کشییاورزان  ییور معمییولبییهشییود و و بافیی  خییاو مشییخ  مییي

را  نیوار عیرش  تیوان  میي چیه تجربیه محلیي موجیود نباشید،      دارند. چنیان برخورتعیین آن 

جهی  باشیند،   هیا هیم  و لتیرال  ی آبییاری نوارهیا کیه  در صیورتي متر در نظیر گرفی .    81

فییل لتیرال قیرار گییرد تیا روی زه ی        شود ی ي از مرزهیا روی محیل بی    توصیه مي

 وجود نیاید.آبشستاي به

چنیید روز از بایسیی  مییياز روی سییپر نوارهییا،  آبشییویي شییدن آد ناپدیییدپییس از 

 هییاینمی   تیا شییود گیاورو  بایذرد و خیاو بییه اصیپالح     (FC) ایجیاد  رفیی  زراعییي  

)درسی  ماننید شیوره زدن لبیار(      شیود هیا پخی    سپر خیارجي خاکدانیه   بر ،ماندهباقي

. ایین میدت زمیان بیه عیواملي      شیوند بیشیتری شسیته    آسانيبا  ی آبشویي،تا در دور بعد

ثر هسییتند، از ؤمیی آبشییویيوابسییته اسیی  کییه در خشیی  شییدن خییاو پییس از قپیی  آد 

، میییران تبخیییر و اراضییي ، وضییعی  زه شییيخییاو مقییدار هییدای  هیییدرولی ي :جملییه

چییه تشییخی  عهییده کارشناسییان مربو ییه اسیی . چنییانایییره. تشییخی  اییین امییر بییه

اولییین  در آد از روی خییاو ناپدییید شییدنروز از  هفیی مییدت  مم یین نباشیید، پییس از 

 ام داد. انجرا  آبشویيتوان دور بعدی مي ،نوار آبیاری شده

ییی   رحردر پیینج  آد از روی خییاو، ناپدییید شییدنروز پییس از  پیینجبییا گذشیی  

نسییب   تعیییین شییوری و هییای(، آزمییای 8)مپییابم شیی ل  Wصییورت حییر  شیی ل بییه

انجییام سییانتیمتر  91-61و  1-91خییاو حییداقل در دو عمییم   (SAR)جییذد سییدیم  

متهری بهه کمتهر از    سهانتی  3-03در صورت کاهش شهوری خهاك در اليهه    خواهد شد. 

 آبشیویي ، عملییات  3/8و نسهبت جه ب سهديم بهه کمتهر از       زيمنس بر متهر دسی 3/4

صییورت خواهیید گرفیی .  آبشییویيییی  دور دیاییر  ،صییورتو در ایییر اییین شییده متوقییف

متیر در قپعیه زراعیي میورد نظیر      سیانتي  85تیا   81ی  آبیاری دیار با عمیم   ،عبارتيبه

 انجام خواهد شد.
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تییا اصییالح کامییل خییاو و  آبشییویيبییا توجییه بییه تجربیییات موجییود، مییدت زمییان  

بیر متیر حیدود     مینس زیدسیي  1/4خیاو بیه کمتیر از     (هدای  ال تری ي) شوری کاه 

 5/8 تییا 1/8و مقییدار آد مییورد نیییاز در واحیید سییپر معییادل   ول کشیییده یی مییاه 2 - 9

آد مصییرفي بییه عوامییل . البتییه اییین زمییان و حجییم  شییودمییي بییرآوردمتییر عمییم آد 

، روش آبشییویي و آبشییویيمختلفییي از جملییه شییوری اولیییه خییاو، بافیی  خییاو، فصییل 

 بستاي دارد. ایره

ای در ایین امیر   اهمیی  وییژه   خیاو  متیری سیانتي  1-91کیه الییه    قابل  کر اسی  

 دارد، چرا که:

  اولییه رشید )کیه بیه شیوری نییر        دورانگییاه در   یهیا ریشه بیشترجوانه نخستین و

 .دنگیرميتر اس (، در این الیه قرار حسار

  خییود موجیی  ، نفییو  عمقییي ناشییي از آبیییاری، خییود بییه گیییاه رشیید دوراندر  ییي

خواهید شید و آنهیا را بیرای توسیعه ریشیه در        خیاو  تیر های پیایین شستشوی الیه

 شرای  مساعدتری قرار خواهد داد.

   یشیه، از  نییر بیشیترین مقیدار جیذد آد توسی  ر      گییاه  پس از ت میل مراحیل رشید

 د.افتمي اتفا این الیه 

از  پرهیییر بییرایزه شییي زیرزمینییي تییازه تأسیییس،   ۀدر اراضییي دارای سییامان وجههه:ت 

ر شییده بییا خییاو اثییرات ناخواسییته ایجییاد نشسیی  خییاو در مسیییر ترانشییه زه شییي پ یی 

در حییین  سیی  و احتمییال وقییوآ آبشسییتاي و نفییو  خییاو بییه داخییل لولییه زه یی   س 

بیر   محیل،  ای کیم ارتفیاآ بیا اسیتفاده از خیاو     شیود پشیته  ، توصیه میي يیعملیات آبشو

 .شودروی مسیر ترانشه )در سر تا سر  ول آن( ایجاد 
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 آبشويیبندی کنترل زمان -2-0

 سییامانهتخلیییه بییا توجییه بییه تییوان  باییید  آبشییویيبنییدی اجییرای عملیییات  زمییان

. از شیود رییری  برنامیه  برنامیه زمیاني توزیی  آد در شیب ه آبییاری      ،و همچنیین  زه شي

بیشیترین مییران آن    ،در زمیان آبشیویي  هیا  از زه ی   خروجیي  آنجا کیه شیوری زهیاد   

چییه منبیی  پذیرنییده زهییاد اسیی ، چنییان از شییب ه زه شییي بییرداریدر کییل زمییان بهییره

باشیید، باییید تییأثیر تخلیییه زهییاد بییر منبیی  پذیرنییده در نظییر  بییا کیفییی هییای آد پی ییره

رآبیي منبی  پذیرنیده    هیای پ  ایین کیار در میاه     سی گرفته شیود. بیه همیین علی  بهتیر ا     

  صورت گیرد.
 

 آبشويیاستفاده از زهاب در  -2-4

 نییواحياجییرا شییده در   اراضییيزه شییي  هییایآد خروجییي از سییامانه  ،زهییاد

 را هیید  اصییلي از ایجییاد شییب ه زه شییي در اراضییي دایییر و بییایر    .اسیی  کشییاورزی

مپلیود جهی  تیداوم رشید      یر ، کنتیرل سیپر ایسیتابي در شیرایپي      از ی  توانمي

 نمیی گیییاه و از  ییر  دیاییر، کنتییرل مقییدار  ۀریشیی ۀگیییاهي و محییدود نشییدن توسییع

سیی . نادهییای اضییافي از خییاو ریشییه و خییارج سییاختن نمیی  ۀتوسییع ۀموجییود در ناحییی

 و شیوری  هیا نمی  دارای  ،هیای زیرزمینیي   بیعي اس  کیه زهیاد خروجیي از زه ی     

 .داردها آد آبیاری و آد رودخانه مقایسه بادر تری و کیفی  پایین اس  ترباال

 آبشیویي از  رییم   و سیرع  تیوان بیه  هیای سیدیمي را میي   خیاو که مهم این ۀن ت

سیازی کیرد و سیپس بیا     مقدماتي با آد شیور حیاوی مقیادیر زییاد کلسییم و منییریم بیه       

زداییي را ت مییل نمیود. در همیین     ینید شیوری  آادامه آبشویي با آد بیا شیوری کمتیر، فر   

وییژه در  بیه ، در دورهیای اول آبشیویي   هیای زه شیي داییر   شیب ه  استفاده از زهادراستا 

اراضي بسیار شور و سیپس اسیتمرار آبشیویي بیا آد آبییاری، بیه پاییداری خیاو کمی           

و  خییاو  رات در منییا قي کییه ریسیی  پراکنییده شییدن . اییین امییرزیییادی خواهیید کییرد
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زهیاد منبی     همچنیین  .یابید ، اهمیی  میي  در اثر آبشیویي وجیود دارد   هاتخری  خاکدانه

مناسییبي از کلسیییم و منیییریم اسیی  و بییا کییاربرد آن، مقییادیر کمتییری از آد دارای       

ي میورد نییاز خواهید بیود.     یکیفی  مناس  جهی  بیه سیرانجام رسیانیدن عملییات آبشیو      

 شییته باشیید، وجییود دا آبشییویيچییه ام ییان اسییتفاده از زهییاد بییرای   بنییابراین چنییان 

هیای تیازه   های تولید شده در هیر ناحییه، بیرای آبشیویي و اصیالح اراضیي شیب ه       زهاد

کیار رود. ایین امیر مشی ل دفی  زهیاد را،       سیس آبیاری و زه شي در همان ناحییه بیه  أت

جیویي  ای بیر صیرفه  ثیر قابیل مالحظیه  أخپر، بیه حیداقل رسیانده و تی    به روشي بسیار کم

تیوان گفی  کیه اگیر شیوری زهیاد       شی ل عمیومي میي   بهدارد.  با کیفی در مصر  آد 

تییوان از آن بییرای آبشییویي مقییدماتي از شییوری عصییاره اشییباآ خییاو کمتییر باشیید، مییي

 استفاده نمود.

رییری  برنامیه  زمیان  در بیا کیفیی   جویي هیر چیه بیشیتر در مصیر  آد     برای صرفه

 کیفیی   بیا بیا زهیاد زمیاني خاتمیه یابید و مصیر  آد        آبشویيبا کم  زهاد،  آبشویي

 :دنبال آن انجام شود کهبه آبشویيبرای 

         زییرا کیفیی    کیفی  زهاد مناسی  باشید، تیا بیشیترین خیروج نمی  انجیام شیود ،

 زهاد مم ن اس  به صورت فصلي تغییر یابد. 

   در خوزسیتان، از اواسی  پیاییر تیا اواخیر زمسیتان(       مقدار تبخیر روزانه پیایین باشید( ،

هیای  و هیم موجی  برگشی  نمی  بیه الییه       نشیده  آبشویيتا هم سب  تبخیر آد 

 .نشود خاو باالتر

    در اختیییار  آبشییویياحتمییال بارنییدگي بیشییتر باشیید تییا بهتییرین آد مم یین بییرای

قبییل از بارنییدگي، ر وبیی  خییاو هرچییه کمتییر باشیید بهتییر خییاو قییرار داده شییود. 

عبیارت دیایر   بیه  دهید. چون آد بیشتری را  خیره کیرده و از خیود عبیور میي    اس ، 

مقییدار بیشییتری از نیمییر  خییاو بییاران بییا کیفیتییي نردییی  بییه آد مقپییر، بییهآد 
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. ولیي بایید دقی  داشی  کیه خشی  شیدن خیاو سیب  بازگشی            کنید عبور میي 

 . شوری توس  جریان موییناي نشود

  چیه آبشیویي بیا زهیاد در اواسی  پیاییر خاتمیه یابید و از         خوزستان، چنیان  استاندر

آایاز شیود، شیرای   کیر شیده رعایی         آبشیویي بیرای   با کیفی پيا آن مصر  آد 

اسی ، هیم    تیر چرا که هیم وضیعی  کیفیي زهیاد در آن زمیان مناسی        ،خواهد شد

 بیشتر خواهد بود.بارندگي  وقوآ میران تبخیر کاه  پیدا کرده و احتمال

   بیرای بیه حیداقل رسیاندن مصیر       بیا تناناهیای زمیاني    روییارویي در صورت عیدم ،

زهاد بایید تیا آنجیا ادامیه یابید کیه رونید کیاه          مصر  ، آبشویيدر  با کیفی آد 

 های عمم هد  در خاو کُند شود.شوری در الیه
 

 گیری شوریبرداری از خاك و اندازهنمونه -2-5

گییری مقیادیر شیوری و سیدیمي آن بسییار      بیرداری از خیاو بیا هید  انیدازه     نمونه

بیرداری منجیر بیه ایجیاد     هیای مرسیوم نمونیه   روش ،میوارد  بیشیتر مرسوم اس ، ولي در 

و سیدیمي نییر   شیوری   گییری انیدازه  هیای د. در آزمیای  شیو میي  برآوردهاخپای زیاد در 

گیران در سیاختن گیل اشیباآ اسی . ایین بنید از        ی آزمیای  بیشترین خپا  ور معمولبه

بییرداری و ل بییرای ایجییاد همییاهناي و کمینییه کییردن خپییا در نمونییه      مدسییتورالع

 خاو تدوین شده اس . هایآزمای 

 ،گییرد ( صیورت میي  8ه دسیتي )آگیر  توسی  مت ی    ور معمیول بهبرداری از خاو هنونم

بیرداری از الییه سیپحي خیاو توسی  آگیر، مم ین اسی  بخشیي          ولي در هناام نمونه

 یور  بیه . ایین خیاو   شیود ه پراکنیده  ای کوچی  در ا یرا  مت ی   صیورت کپیه  از خاو بیه 

بیرداری را بیا   نمونیه  در نمونیه تهییه شیده،    حاوی نم  زیادی اس  کیه نبیود آن   معمول

بیرداری )قبیل از   همیین دلییل بهتیر اسی  اولیین نمونیه      کنید. بیه  مي روبروعمده  يخپای

                                            
1. Auger 
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هیای فیوالدی بیه قپیر     متیری خیاو بیا اسیتفاده از لولیه     سیانتي  1-91آبشویي( از عمم 

از  را هیا تیوان لبیه ایین لولیه    انجیام شیود. میي    ایروش ضیربه و بیه  مترحداقل پنج سانتي

صیورت عمیودی تیا    تی ، بیه  کمی  پ  هیا بیه  ی  سم  تراش داده و تیر کرد. ایین لولیه  

و  شیده  شیود، سیپس دور آن بیا بییل دسیتي خیالي      متیری کوبییده میي   سیانتي  91عمم 

 2د. شیی ل شییومییيلولییه خییارج  داخییل بییا اسییتفاده از ییی  میلییه چییوبي از خییاو نمونییه

 دهد.تیر را نشان ميبرداری با استفاده از کوبیدن لوله فوالدی لبهروش نمونه
 

 
 

  

 تیزبرداری از خاك سطحی با استفاده از لوله فوالدی لبهروش نمونه -2شکل 
 

گییری، نسیب  آد بیه خیاکي کیه عصیاره محلیول        ل اشباآ بیرای عصیاره  در تهیه گک

گیییری شییده بسیییار تأثیرگییذار شییوری انییدازهشییود، بییر مقییادیر خییاو از آن گرفتییه مییي

 صییورت اسییتاندارد تعریییف شییده و  ل اشییباآ بییه حالیی  گکیی  ،همییین دلیییل اسیی . بییه 

گییری شیوری در ایین حالی  بایید انجیام گییرد.        گیری از خیاو بیا هید  انیدازه    عصاره

 )قپییر 81را کییه بییا الیی  شییماره  خییاو  گییرم 251ل اشییباآ، حییدود بییرای تهیییه گکیی 

 متییر( الیی  شییده در ییی   ییر  بییه حجییم تقریبییي      لییيهییا حییدود دو می سییورا 

 را روی  یر  سیپس  . دشیو میي اضیافه  آن آد مقپیر بیه    سي ریختیه و قیدری  سي 511
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. بعید  شیود میي حیال خیود رهیا    سیاع  بیه   24مدت و به برای جلوگیری از تبخیر پوشانده

 :دهدروی ميل گک یحال  برا سه ، ی ي از اینساع  24از 

 .باشدشده ل آد جم  در سپر گک .8

 .ل ترو برداشته باشدسپر گک .2

 .ن رده باشد یرییل تغگک .9

ل گکیی ،کییاردو اسییتفاده از خییاو اضییافه کییرده و بییا    یمقییدار ،حالیی  اول در

و  گردیییدهآد مقپییر بییه خییاو اضییافه   یحالیی  دوم مقییدار در .شییودمییي  نواخیی ی

ل گکی  .اسی   ل اشیباآ  گکی ، ل میورد نظیر  سیوم گکی   حالی  در . شودمي  نواخ یل گک دوباره

 های زیر را داشته باشد: اشباآ باید ویژگي

 شدل برا  باسپر گک. 

 آد جم  نشود ،لگک ریدر سپر و ز. 

  کند دایپ انیجر يآرام هب ،حاوی گکل  ر با کج کردن. 

 بیه  یمختصیر  یهبیا ضیرب   ،برداشیته شیود  ل از گکی  یاهیی ال ،کیه بیا کیاردو    يزمان 

 .سقون کند  ر به داخل  ، گکلکاردو

 دو  ،شیود  جیاد یل اسیپر گکی   یرو و  یر  در داخیل   یاریشی  ،که بیا کیاردو   يزمان

 به هم برسند. يبه آرام اریش یلبه

 

  مهم نکتهچند  -0

 همییراه بییا آبیییاری در زمییین صییورت کشیی ک ،چییه پییس از عملیییات آبشییویيچنییان 

در  ینئهیای میو  لولیه  مسییر  شدن شیخم زده شیود تیا   گاورو گیرد، زمین پس از نمي

 الیییه سییپر خییاو و بییه هییانمیی بازگشیی  مجییدد  مییان  از بریییده شییده و خییاو

 .شود سپحي زراعي
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 گیییری شییوری آد زه شییي بییه عنییوان معیییار میییران شییوری اراضییي تحیی  انییدازه

اجییرای  ی بییار نمیی  زهییاد در هناییام آبشییویي، صییحیر نیسیی . بخیی  عمییده 

-مییي ناشییي شییور از آد زیرزمینییي اسییتان خوزسییتان،جنییود در  آبشییویي عملیییات

شیوریا عمیما هید  در خیاو تیا حید قابیل        اسی   مم ین   ،ترشود. به عبارت ساده

از ایین  توجهي پایین آمده باشد، ولیي شیوری زهیاد خروجیي تغیییر چنیداني ن نید.        

بییرداری ، نمونیه آبشیویي بعید از هیر دور    و بایسی  مپیابم ایین دسییتورالعمل   میي  رو

 از خاو انجام شود و معیار اخذ تصمیم قرار گیرد.

 هیای شیور و سیدیمي دشی  خوزسیتان کیه از نهشیته شیدن رسیوبات رشیته          خاو 

رد بییه  ییور  بیعییي دارای امییو بیشییترهییای زاگییرر تشیی یل شییده اسیی ، در کییوه

باشییند. بنییابراین آبشییویي بییا آد بییه کلسیییم مییي کییم و بییی  قابییل توجییهمقییادیر 

آنهیا کیافي اسی  و نییازی بیه اضیافه کیردن         مشی ل سیدیمي   تنهایي برای اصالح

ای بعید  چیه در پیرو ه  باشید. بیا ایین حیال چنیان     مواد اصالح کننده )مانند گچ( نمیي 

بییاال  SAR مقییادیر از  ییي رونیید آبشییویي و کییاه  شییوری، عالیییم سییدیمي و  

 مقامییات مسیی ولمراتیی  بییه  ،مشییاهده شیید، قبییل از آبشییویي بییاقي اراضییي پییرو ه

اسییتفاده از مییواد اصییالحي  ادامییه رونیید آبشییویي و یییا تییا نسییب  بییه شییودمیینع س 

 گیری شود.تصمیم
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 «هاپیوست»

 1شماره  پیوست

 «آبشويیو  هانمک جابجايی مبانی نظری»

 

 هانمک جابجايیو اثر آن بر  ساختمان خاك -1-1پ

هیای  بخی   عنیوان یی  سیامانه سیه فیازی، متشی ل از      بیه   یور معمیول  بهخاو 

شیود. بخی  جامید خیاو عمیدتال شیامل میواد معیدني         توصییف میي   جامد، میای  و گیاز  

شی ل  انید. بیه  هیم پیونید خیورده   بیه  2هیا سیازه ییا خیاو   8هیا دانیه اس  که در قال  خاو

د. شییومییيال  تییا« سییاختمان خییاو»قرارگیییری  رات خییاو و خلییل و فییرج بییین آنهییا 

 هییای شییني، خییاو 9ایدانییههییا انییواآ متفییاوتي از سییاختمان تیی   سییاختمان خییاو 

 را شییامل 6ایو تییوده 5هییای متییراکمتییا سییاختمان 4گرفتییههییای خییود شیی لخاکدانییه

هییای پایییداری هسییتند هییای دارای سییاختمان مناسیی ، دارای خاکدانییهد. خییاونشییومییي

هیم زده  کیه خیاو بیه   های مجیاور شیدید نیسی  و هنایامي    شان با خاکدانهپیوستاي که

 (.8312، 2)وای شوند راحتي از ی دیار جدا ميشود، بهمي

توصیییف کامییل سییاختمان خییاو شییامل سییه ویژگییي شیی ل، انییدازه و اسییتح ام    

هییای عمییده در سییاختمان خییاو شییامل (. حالیی 8911بییوردی،  رات خییاو اسیی  )بییای

                                            
1. Aggregates 

2. Peds 

3. Single grain 

4. Well-formed 

5. Compact 

6. Massive 

7. White 
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ای اسیی  و تییوده 4ای، ورقییه9، م عبییي2، منشییوری8ایای، دانییههییای ت دانییهسییاختمان

  اند.نشان داده شده 8-8-پکه در ش ل 
 

 
 های عمده ساختمان خاكحالت -1-1-پ شکل

 

تیوان بیا اسیتفاده از تخلخیل و توزیی  انیدازه       ي میي صورت کم ی ساختمان خاو را به

وسییله  کیه بیه   اسی  نسیبتي از کیل حجیم خیاو      ،منافذ آن نیر مشخ  کیرد. تخلخیل  

وسیییله منحنییي تییوان بییهمنافییذ اشییغال شییده اسیی . توزییی  انییدازه منافییذ خییاو را مییي 

کیه نماییانار مقیدار آد خیاو در برابیر نییروی م ی  اعمیال شیده          مشخصه ر یوبتي  

 اس ، تعیین کرد.

                                            
1. Granular 

2. Prismatic 

3. Blocky 

4. Platy 
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می رومتیر وجیود دارنید و قپیر منافیذ بیین        دوهیایي بیه بررگیي     رات رر در گروه

عنیوان  بیه  هیا در کنیار هیم   هیایي از ایین گیروه   می رومتر اس . خوشه 8/1تا  115/1آنها 

هیایي بیه   دانیه خیاو  عنیوان در کنیار هیم بیه   اند که آنهیا نییر   ش ل گرفته 8دانهریر خاو

هیا،  دانیه خیاو ایین   انید. بیشیتر منافیذ درونا   متیر متشی ل شیده   قپر ی  تیا پینج میلیي   

می رومتییر  511تییا  91هسییتند و قپییری در حییدود   9یییا منافییذ ریییر  2ایمنافییذ  خیییره

ش سی  ناگهیاني در توزیی  انیدازه خلیل و فیرج         یور معمیول،  و بیه هیر حیال   دارند. بیه 

هیای  تیرین تیا ریرتیرین منافیذ، بیین انیدازه      ای بیین درشی   خاو وجود ندارد و هر اندازه

 (.8315شود )وای ، خلل و فرج خاو پیدا مي

 5ایدانییهتییر از منافییذ درون خییاوتییر و مسییتقیمبییرر  4ایدانییهمنافییذ بییین خییاو

تییر از منافییذ ریییر و معییوج منتقییل د را بسیییار سییری هسییتند. منافییذ بییرر  و مسییتقیم، آ

(. بییه اییین ترتییی  اخییتال  انییدازه و اعوجییاج  رات  8833، 6کننیید )سییینار و مییانرمییي

 بیه ایین شی ل   نمایید،  خاو، کم  بسیاری بیه کنتیرل حرکی  آد از مییان خیاو میي      

ولیي ر وبی  در مییان منافیذ ریرتیر       ،دهد آد اضیافي از خیاو خیارج شیود    مي که اجازه

 (. 1183، و هم ییییاران 2سییییونویدی)د شییییود ناهییییداریهییییا دانییییهبییییین خییییاو

هیا و منافیذ رییر و    دانیه قرارگییری خیاو   چایوناي  ،صیورت شیماتی   بیه 2-8-پش ل 

 دهد.مي درش  خاو را نمای 

                                            
1. Micro-aggregate 

2. Storage pores 

3. Micro pores 

4. Inter-aggregate  

5. Intra-aggregate 

6. Singer and Munns 

7. Davidson 
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 ها و توزيع مناف  ريز و درشت خاكقرارگیری خاکدانه چگونگی -2-1-پشکل 

 

 8مفهوم پیوستاری دوگانه -2-1پ 

از   ییور معمییولبییهدار، در خییاو سییاختمان هییانمیی  جابجییایيسییازی بییرای مییدل

 دشیو در آن فیرش میي   و شیده ( اسیتفاده  2راهبرد پیوستاری دوگانیه )ییا تخلخیل دوگانیه    

 تخلخل شامل دو ناحیه اس : که

   در ایین ناحییه توسی  جرییان روان      هیا نمی   جیایي هجابی ، کیه  3ناحیه آد متحیرو

 گیرد.مي ( و انتشار صورت4ای)توده

  انجییام  6در آن تنهییا توسیی  پخشیییدگي هییانمیی  جابجییایيکییه  ،5ناحیییه آد سییاکن

 بسیار کم رنگ اس . 2شود و نق  عوامل جریان روان و انتشارمي

                                            
1. Bi-continuum 

2. Dual porosity 

3. Mobile water region 

4. Mass Transport 

5. Immobile water region 

6. Diffusion 

7. Dispersion 
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 در حییالي کییه ،هییددمییي رویسییری   ،در ناحیییه آد متحییرو هییانمیی  جابجییایي

بسییار   و بیین ناحییه آد سیاکن و آد متحیرو توسی  پخشییدگي       هیا نمی  جیایي  بهجا

  الفولیییه و 8311  دیویدسییون و هم ییاران، 8328، 8گیییرد )پاسیییوراآهسییته صییورت مییي

دو گونیه از منافیذ    تیوان مشیاهده کیرد.   میي  هیم  (. این رفتیار را در خیاو  8339، 2هایوت

عنیوان ناحییه آد   هیا بیه  خاکدانیه توان تف یی  کیرد  منافیذ درشی  بیین      ميدر خاو را 

 عنییوان ناحیییه آد سییاکن. در چنییین هییا بییهدانییهمتحییرو و منافییذ ریییر درون خییاو 

 وسیییلۀبییههییا )ناحیییه آد متحییرو( دانییهاز بییین خییاو هییانمیی  جابجییایي ،هییایيخییاو

در  هییانمیی جییایي ، ولییي جابییهدهییدروی مییيجریییان روان و انتشییار هیییدرودینامی ي 

، 9شییود )رز)ناحیییه آد سییاکن( تنهییا توسیی  پخشیییدگي انجییام مییيهییا دانییهدرون خییاو

و  6وآ  ر8323و ویرنایییییا،  5  دی اسییییم  8326، 4گنییییوختن و ویرناییییا    وان8329

تییر، افییرای  هییای درشیی دانییهدر خییاو (.8338، و هم ییاران 2  تیییلمن8311هم ییاران، 

شییود کییه مجییاری پخشیییدگي    ای سییب  مییي آد سییاکن در منافییذ درون خاکدانییه  

گونیه  شیود. البتیه همیان   میي  تر شود و همین سب  تیأخیر در رسییدن بیه تعیادل     والني

 ( بیییان کییرده، راهبییرد پیوسییتاری دوگانییه تنهییا محییدود بییه      8319) 1کییه واگنیی  

 -ای قیوی نیسی ، بل یه تقریبیال در هیر خیاکي بیا نیواحي آد سیاکن         های خاکدانهمحی 

شیتر مجیاری درشی  از هیوا     بیا کیاه  مقیدار ر وبی ، بی     .قابل مشاهده اسی  متحرو 

 از آد بیر جیدار آنهیا بیاقي خواهید مانید کیه آد راکید         3شوند و تنها اشیاء نیازکي  پر مي

                                            
1. Passioura 

2. Lafolie and Hayot 

3. Rose 

4. Van Genuchten & Wierenga 

5. De Smedt 

6. Rao 

7. Tillman 

8. Wagenet 

9. Film 
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. کییاه  مقییدار  (9-8 -پ)شیی ل  شییود( نامیییده مییي 8322، و هم ییاران 8دتو)گییا

 هییایروزنیه شیود کیه پییدای     ر از هییوا میي ر وبی  سیب  افیرای  مجیاری درشی  پ ی      

 راکد(.)آد  را در پي داردبسته 

 

 
 تشکیل غشاء آب بر ديواره خلل و فرج خاك در رطوبت غیراشباع -0-1-پشکل 

  

                                            
1. Gaudet 
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 2پیوست شماره 

 «سديمی -های شور، سديمی و شورخاك»

 

تجمیی  قابییل تییوجهي از   ییور معمییولبییههییای بییا زه شییي نامناسیی ،  در خییاو

 یهییانمیی از آنجییا کییه وجییود دهیید. مختلییف در نیمییر  خییاو روی مییي یهییانمیی 

توانید مشی التي از قبییل کیاه  جیذد آد      محلول اضافي در خاو منپقیه ریشیه میي   

هیای  موضیوآ اصیالح خیاو    توس  گیاه، تخریی  سیاختمان خیاو و ... را ایجیاد نمایید،     

ای برخیوردار اسی . در منیا م خشی  و نیمیه خشی ،       شور و سیدیمي از اهمیی  وییژه   

هیای خیاو    ین اسی  الییه   در نیمیر  خیاو کیه منشیاء آن مم     هانم در نتیجه تجم  

موجییود در  هییاینمی  عمییم شیور و حتییي  هیای زیرزمینییي کیم  دار، آدزیرزمینیي نمیی  

 شییودسییدیمي  -آد آبیییاری باشیید، خییاو مم یین اسیی  شییور، سییدیمي و یییا شییور    

 (.8939اقلي، )حسن

میلیییون ه تییار کییه  5/29میلیییون ه تییار اراضییي ایییران، مسییاحتي حییدود   865از 

درصیید سییپر کییل کشییور اسیی  بییه درجییات مختلییف بییا مسییائل شییوری،  2/84معییادل 

رو اسیی . عقیییده بییر آن اسیی  کییه در یییا مانییدابي بییودن روبییهو سییدیمي بییودن، زهییدار 

یمیر  خیاو اسی .    هیا در ن ایران، آد آبیاری و ییا کمبیود آن علی  اصیلي تیراکم نمی       

بنیدی  های شور و یا سدیمي بیر پاییه دو ویژگیي مهیم زییر، تعرییف، ارزییابي و رده       خاو

 (:8938شوند )پذیرا، مي

    هییای محلییول در حییدی باشیید کییه بییر رشیید و نمییو گیاهییان اثییر    الظیی  نمیی

 نامپلود برجای گذارد.
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  تبیییادل  قابیییل درصییید سیییدیم(ESP)    بیییه میرانیییي باشییید کیییه پاییییداری 

هیای فیری یي   ها بر اثر تخریی  سیاختمان خیاو تضیعیف شیده و ویژگیي      دانهخاو

 .شودخاو نیر نامپلود 

درصیید سییدیم تبییادلي( ی ییي از معیارهییای خییود  یییا درصیید سییدیم قابییل تبییادل )

)نسییب   SARاز اییین رو جهیی  توصیییف وضییعی  فیری ییي و سییاختماني خییاو اسیی .  

اشیباآ خیاو ارتبیان داده    عصیاره   ESPعصیاره اشیباآ ییا آد آبییاری بیا      جذد سیدیم(  

اسیی  )علیییراده،  8-2-رابپییه پصییورت شییود کییه رابپییه تجربییي بییین آنهییا بییه  مییي

8919). 
 

 (8-2-)پ
SAR)0.014750.0126(1

SAR)0.014750.0126100(
ESP




 

  

شیود کیه هیدای  ال تری یي عصیاره      بیه خیاکي اتیال  میي     خاو شوربنابر تعریف، 

و درصیید  (ECe>4 dS/m)زیمیینس بییر متییر   دسییي 4بییی  از  (ECe) اشییباآ آن

. همچنییین میییران نسییب  جییذد  (ESP<15%)باشیید  85سییدیم تبییادلي آن کمتییر از  

هییای اخیییر، . در سییال(SAR<13)اسیی   89هییا کمتییر از سییدیم در اییین قبیییل خییاو

زیمینس بیر متیر    دسیي  1/2هیا  گونیه خیاو  ایین  ECeاند که گران پیشنهاد کردهپژوه 

مییوه و گیاهیان زینتیي در محیدوده     وییژه درختیان   بیه  ،منظور شود، زییرا بیشیتر گیاهیان   

هییای شییور، شییوند. مشیی ل خییاوپییذیر مییيزیمیینس بییر متییر آسییی دسییي 2-4شییوری 

ییید، اصییورت کلرهییای محلییول در فییاز مییای  خییاو اسیی  کییه بیشییتر بییه تییراکم نمیی 

هیای کیم محلیولي ماننید سیولفات      کننید. البتیه نمی    و گاهي نیترات تظاهر مي سولفات

یییا آهیی  نیییر در اییین نییوآ   CaCO)3(نییات کلسیییم یییا گییچ و کرب CaSO)4(کلسیییم 

دلییل وجیود مقیدار کیم سیدیم تبیادلي در       هیای شیور بیه   شیوند. خیاو  ها یاف  ميخاو
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 بییرداری از، نفو پییذیری مناسییبي دارنیید. اصییالح و بهییره    8همتافیی  تبییادلي خییاو  

هییای محلییول و اسییتفاده از آد مناسیی  و کییافي  نمیی  آبشییویيهییای شییور بییا خییاو

دالییل متعیدد از   خیاو شیور مم ین اسی  بیه      آبشیویي پذیر اس . البته اصیالح و  ام ان

جمله محیدودی  زه شیي  بیعیي خیاو، بیاال بیودن سیپر ایسیتابي، نفو پیذیری کیم           

هیای زییرین نیمیر  خیاو،     خاو، پایین بیودن مییران هیدای  هییدرولی ي اشیباآ افیم      

آد مییورد نیییاز، بییا هییای تییأمین کمبییود آد مییورد نیییاز بییا کیفییی  مناسیی  و یییا هرینییه

 (.8938شود )پذیرا،  روبرومش ل 

 ESP>15%و  ECe<4dS/mهییای بییارز خییاو سییدیمي، دارا بییودن    از ویژگییي

تیرین مشی ل   اسی  و بنیابراین، اصیلي    SAR>13هیا، مقیدار   اس . در ایین نیوآ خیاو   

کیم خیاو، موجی      ECeها مییران سیدیم اسی . بیاال بیودن مقیدار سیدیم و        این خاو

هییای خییاو (pH)شییود. واکیین  هییا و پییراکن   رات رر مییيهگسیییختاي خییاو دانیی

نمیی  کربنییات  )هیییدرولیر( دلیییل آب افیی بییوده کییه بییه 5/1-81سییدیمي در محییدوده 

 کربنییات همییراه بییا مقییداری کربنییات، از . کلییر، سییولفات و بییي دهییدروی مییيسییدیم 

زیییاد،  pHهییای سییدیمي هسییتند. چییون در هییای محلییول در خییاوتییرین آنیییونعمییده

کننیید و مقییدار کربنییات زیییاد اسیی ، در نتیجییه کلسیییم و منیییریم در خییاو رسییود مییي 

 هییای سییدیمي بییا یابیید. اصییالح خییاو مقییدار آنهییا در محلییول خییاو کییاه  مییي   

 جییایاریني یییون کلسیییم را  ۀکییارگیری گییچ ) یییپس( و کلرییید کلسیییم کییه زمینیی  بییه

کلسییم   ،در ایین شیرای   پیذیر اسی .   آورد ام یان جای یون سیدیم تبیادلي فیراهم میي    به

 (NaCl)یییا کلرییید سییدیم  4SO2(Na(جییایارین سییدیم شییده و نمیی  سییولفات سییدیم 

 پییذیری زیییاد، قابییل آبشییویي و دفیی  اسیی . دلیییل انحییاللآییید کییه بییهدسیی  مییيبییه

کیه الظی  ال ترولیتیي    های سیولفات کلسییم )گیچ( و کلریید کلسییم، ضیمن ایین       نم 

 شییوند. درنفو پییذیری خییاو نیییر مییي دهنیید، موجیی  افییرای   خییاو را افییرای  مییي 

                                            
1. Soil exchange complex 
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 هییای سییدیمي بییا مقییدار زیییاد کربنییات کلسیییم )آهیی (،هییای آه ییي و یییا خییاوخییاو

کیارگیری گیوگرد عنصیری و ییا اسیید سیولفوری  الیی         زداییي را بیا بیه   توان سدیممي

 کییر اسیی  کییه اسییتفاده از مییواد اصییالح کننییده خییاو، صیینعتي نیییر انجییام داد. الزم بییه

. پخی  نمیودن عوامیل اصیالح کننیده بیر       ای اسی  عملییات وییژه   ومالحظات  مستلرم

روی سییپر زمییین و اخییتالن آن بییا خییاو الیییه سییپحي و همچنییین، افییرودن گییچ بییه 

 (.8938)پذیرا،  تواند جرو این موارد باشدو یا آد مصرفي مي آبشویيآد 

اشییباآ  ۀاسیی . عصییار تشههکیل خههاك شههور و سههديمی ی ییي از بییدترین شییرای ،

زیمینس بیر متیر و درصید     دسیي  4هیا دارای هیدای  ال تری یي بیی  از     خیاو گونه این

اسیی .  بیعییي اسیی  کییه نسییب  جییذد سییدیم در آنهییا نیییر  85سییدیم تبییادلي بییی  از 

زمیان مییران   هیا، بیاال بیودن هیم    باشد. پس مش ل مضیاعف ایین خیاو   مي 89بیشتر از 

هییای نمیی  محلییول و درصیید سییدیم تبییادلي اسیی . چییون الظیی  ال ترولیتییي )نمیی  

کمتیر بیوده و خیاو     5/1محلول( فاز مای  خیاو قابیل مالحظیه اسی ، واکین  آنهیا از       

هیای شیور و سیدیمي    سیازی خیاو  باشد. دقی  کیافي در هنایام اصیالح و بیه     منعقد مي

هیای محلیول از نیمیر     نیاز اس ، زییرا مم ین اسی  در هنایام آبشیویي، خیروج نمی        

ر نتیجییه، گییرای  خییاو بییه  خییاو موجبییات چیرگییي یییون سییدیم را فییراهم آورد. د  

، گسیییختاي 5/1از  (pH) سییدیمي شییدن محتمییل بییوده و بییا فراتییر رفییتن واکیین    

زمیان آد بیا کیفیی  مناسی      کیارگیری هیم  ها ر  دهد. برای نتیجیه بهتیر، بیه   دانهخاو

هییا و افییرودن مییواد اصییالح کننییده دارای یییون کلسیییم )سییولفات بییرای آبشییویي نمیی 

جییایاریني بییا یییون سییدیم تبییادلي ضییروری اسیی .  کلسیییم یییا کلرییید کلسیییم( بییرای  

آیید  دسی  میي  های محلولي ماننید کلریید سیدیم و سیولفات سیدیم بیه      ترتی  نم بدین

هییای عمقییي از نیمییر  خییاو همییراه تییراوشپییذیری مپلییود، بییهدلیییل انحییاللکییه بییه

هییای شییور حییاوی کلسیییم و شییود. روش دیاییر، آبشییویي مقییدماتي بییا آدآبشییویي مییي

. پیس از رسییدن بیه    هیای کشیاورزی اسیتان خوزسیتان(    )نظییر زهیاد   اس  منیریم زیاد
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هییای جییای سییدیم تبییادلي، اسییتمرار آبشییویي نمیی   جییایاریني مقییدماتي کلسیییم بییه 

محلول باید بیا اسیتفاده از آد مناسی  انجیام گییرد. بیرای فیراهم شیدن ام یان انجیام           

هاد شیده اسی    نسیبي، پیشین   آسیاني های الزم بیین کلسییم و سیدیم تبیادلي بیا      واکن 

کییه مقییدار گییچ مییورد نیییاز پییس از پخیی  روی سییپر زمییین بییا خییاو الیییه سییپحي  

تییوان نسییب  بییه افییرودن گییچ بییه آد آبشییویي و یییا آد  مخلییون شییود. همچنییین مییي

 مصرفي نیر اقدام نمود.
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 0پیوست شماره 

 «آبشويی هایروشجزئیات بیشتری از »
 

 آبیاری های مختلفی و تأثیرپ يری از روشيآبشو -1-0پ 

 شیدن حیل شیامل   آبشیویي اسی .   2هیای شیور  خیاو  8روش معمول احییاء  ،آبشویي

هیای قابیل انحیالل، گذرانیدن محلیول حاصیل از مییان خیاو و خیارج کیردن آن           نم 

 هیای نمی  مقیدار   بیه صیورت   تیوان را میي  9آبشیویي از ناحیه ریشه گیاه اس . رانیدمان  

 (.8331، 4شسته شده در ازای واحد حجم آد به کار رفته تعریف کرد )تانجي

شیود. در  هیای مختلفیي بیه کیار گرفتیه میي      هیای اراضیي، روش  نم  آبشویيبرای 

درج شیده اسی .    هیا نمی   آبشیویي هیای متیداول آبییاری در    روش کیارآیي  ،8پ.جدول 

بهتییر  ،آبشییویي( پیشیینهاد نمودنیید بییرای بییاال بییودن رانییدمان  2683) 5بیاییر و نیلسییون

چییه روش آبیییاری اسیی  ر وبیی  خییاو کمتییر از ر وبیی  اشییباآ باشیید. بنییابراین چنییان 

 آبشییویيبیشییتری در  ریثمنجییر بییه ایجییاد ناحیییه ایییر اشییباآ در نیمییر  خییاو شییود، تییأ

 خواهد داش . هانم 

 

 

 

 

 

                                            
1. Reclamation 

2. Salt-affected soils 

3. Leaching efficiency 

4. Tanji 

5. Bigger and Nielson  
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 (1993)برگرفته از تانجی،  هانمک آبشويیهای مختلف آبیاری در کارآيی روش -1-0پجدول 

 کاربرد روش آبیاری
الگوی 
 تجمع

 هانمک 

کارآيی 
 آبشويی

 هانمک 
 مالحظات ويژه

 گیاهییییییییییان ردیفییییییییییي،  ایجویچه
هیایي بیا نفو پیذیری پیایین     خاو

 تا متوس 

هیا  روی پشته
چییه و چنییان

ی نییییواختي 
آبیاری پیایین  
باشیییییید، در 
 امتداد شی 

نمیی  از خییاو 
درون جیییییوی 
شسیییته و روی 

هییا بییاقي پشییته
ماند. نسیب   مي
هییای روش بییه

تییییر سییییب 
آبییییییاری، آد 
بیشییتری نیییاز  

 دارد

 ندارد

روی پشییییته  های متراکمکش  نواری
 بین نوارها

مشییابه آبیییاری 
  ایجویچه

 ندارد

-روی پشیییته های متراکمکش  کرتي

هیییایي کیییه 
هییا را کییرت
 کنندمي جدا

مشییابه آبیییاری 
 ایجویچه

 ندارد

 در  .بیشیییییییییتر گیاهیییییییییان باراني ثاب 
بافییی  رییییر  دارایهیییای خیییاو

 محدودی  دارد

اگییر سییامانه  
آبییییاری بیییه 
خییییییییوبي 
 راحیییییي و 
مییییییدیری  
شییود، هیییچ  
الظتییییي در 
ناحیییه ریشییه 
 بیییییییییاقي

 ماندنمي

 آبشیییییییییویي
 ی نواخیییییی ، 

توانید بیرای   مي
-نمی   آبشویي

جییا بییه هییای
مانده از کیاربرد  
هییا سییایر روش
گرفتییه بییه کییار 
 شود

توانیید باعیی  مییي
گسیییییییییترش 
بیمیییییییاری در 
گیاهان حسیار  
شییییود )م ییییل 
لوبیییییییییا(. آد 
آبییییاری شیییور  

توانید بقاییای   مي
مضیییییری روی 

 یجیییارگییییاه ب
 گذارد.

بیشتر گیاهیان بیه جیر درختیان و      باراني متحرو
 هییا، قابییل کییاربرد در   تاکسییتان
 های ناهموارزمین

 

مشییییییییابه 
آبییییییییاری 
 باراني ثاب 

مشییابه آبیییاری 
 باراني ثاب 

مشییابه آبیییاری  
 باراني ثاب 
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 های مختلف آبیاری در آبشويی ......کارآيی روش -1-0ادامۀ جدول پ

 کاربرد روش آبیاری

الگوی 

 تجمع

 هانمک 

کارآيی 

 آبشويی

 هانمک 

 مالحظات ويژه

هیییای خیییرد روش

 آبییییییییییییییاری 

ای، )قپییییییییییره

موضیییییییییییعي، 

 زیرزمیني(

 هییییای بییییه دلیییییل هرینییییه  

بیشییتر بییرای  ای بییاال، سییرمایه

تییر و یییا  هییای بییا ارزش کشیی 

هییای بییا هرینییه بییاالی   کشیی 

 نیروی کار

خیارج از پییاز   

ر ییییییوبتي 

قپیییییییییره 

 هاچ ان

پیاز ر وبتي بیه  

خییوبي آبشییویي 

شییود، ولییي مییي

آبشییویي تمییام  

سییپر مررعییه  

تا عمیم ریشیه   

بسیییار مشیی ل  

 اس .

هییای خییرد روش

 آبییییییییییییاری 

ای، )قپییییییییره

موضیییییییییعي، 

 زیرزمیني(

 

شیوند  هیا از نردی یي هیر قپیره چ یان دور میي      ، نمی  8آبییاری های خیرد  در روش

 کننیید. اسییتفاده  ییوالني مییدت از اییین  و در خییارج از پیییاز ر ییوبتي تجمیی  پیییدا مییي  

از تجمیی  نمیی  در زمییین را درپییي داشییته  توانیید ایجییاد نییواحي نییامنظميهییا مییيروش

همیین دلییل    (. بیه 8331باشد که شاید استفاده از زمیین را دچیار مشی ل کنید )تیانجي،      

هیا قپی  نشیود تیا هیم از      شود که در هنایام بارنیدگي، آبییاری بیا ایین روش     توصیه مي

هیا  برگش  نم  به درون پییاز ر یوبتي جلیوگیری کنید و هیم حجیم آد بیاالتر، نمی         

 (. 8916را هر چه بیشتر از ناحیه ریشه دور گرداند )علیراده، 

بییر سییپر  2ورت ی نواخیی صیی آبیییاری بییاراني اییین مرییی  را دارد کییه آد را بییه  

هییای تییوان جریییانکنیید. همچنییین بییا اسییتفاده از اییین روش مییي  خییاو پخیی  مییي 

هیا نسیب  ناحییه آد متحیرو کیاه       ایراشباآ در خیاو ایجیاد کیرد. در ایین جرییان     

هیا  هیا نسیب  بیه سیایر روش    همیین دلییل، رانیدمان آبشیویي نمی      کنید و بیه  پیدا میي 

                                            
1. Micro irrigation  

2. Uniform 
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میول در شیرای  آد و هیوایي کیه تبخییر در آن       یور مع آبییاری بیاراني بیه    باالتر اسی . 

 شود.کار برده نميباال اس  به

صییورت سیی  و بییههانمیی  آبشییویيروش سیینتي  ،انباشییتن آد روی سییپر مررعییه

شییود. اییین روش از بییاقي  هییای آبیییاری سییپحي اسییتفاده مییي ای در سییامانهگسییترده

انید کیه   ولیي کیارآیي کمتیری دارد. تحقیقیات متعیدد نشیان داده       ،تر اسی  ها ارزانروش

، و هم ییاران 2سییترتییوان کییارآیي اییین روش را افییرای  داد )اُمییي 8بییا آبشییویي متنییاود

  (.8315، 4، میری و پالوت8318و هم اران،  9  داهیا8322
 

  5 آبشويی متناوب و پیوسته -2-0پ 

 را زمییان بیشییتری ،متنییاود آبشییویي( اشییاره کردنیید کییه 8318داهیییا و هم ییاران )

دهیید و بنییابراین مییي در اختیییار قییرار بییرای حرکیی  آد از میییان خلییل و فییرج ریرتییر  

 هییانمیی بخشیید. همچنییین فرصیی  بیشییتری در اختیییار را بهبییود مییي آبشییویيرانییدمان 

دهد تیا از نیواحي آد سیاکن )کمتیر تحیرو( بیه نیواحي آد متحیرو پخشییده          قرار مي

قابیل تیوجهي    مقیدار بیه  ،بیا روش متنیاود   آبشیویي شوند. آنها اضافه کردند که رانیدمان  

از روش پیوسییته بیشییتر اسیی . عییالوه بییر آن بییا کییاه  مقییدار ر وبیی ، نسییب  آد    

چییون افییرای   یابیید. از سییوی دیاییرعبییوری از خلییل و فییرج درشیی  نیییر کییاه  مییي

دهید  را کیاه  میي   هیا نمی  میران جریان از مییان منافیذ درشی ، کیارآیي شستشیوی      

 و هم ییاران، 1  کییوت8311، 2  هییافمن8322سییتر و هم ییاران،    ا8328ُ، 6جبییالي)ال

                                            
1. Intermittent leaching 

2. Oster 

3. Dahiya 

4. Meiri and Plaut 

5. Continous 

6. El-gabaly 

7. Hoffman 

8. Cote 
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منجییر خواهیید  اییین عملیییاتبییه افییرای  رانییدمان  آبشییویي متنییاود رواز اییین(، 2111

 شد.

 آبشییویي( نشییان داد کییه  8365و هم ییاران ) 8نیلسییون آبشییویيهییای آزمییای 

پیوسییته بییا  آبشییویيمنجییر بییه مقییادیر ر ییوبتي کمتییری در خییاو نسییب  بییه  ،متنییاود

نشیان داده شیده، در    8-9-پ یور کیه در شی ل    شیود. همیان  روش آبیاری بیاراني میي  

بییا  آبشییویيبیرد،  پیوسییته ر وبیی  خیاو را تییا حیید اشیباآ بییاال مییي   آبشیویي حیالي کییه  

صیورت میداوم، ر وبی  خیاو را بیین یی  تیا سیه درصید حجمیي و           ي بیه آبیاری باران

ر وبیی  خییاو را نسییب  بییه حالیی   ،متنییاود تقریبییال تییا هفیی  درصیید حجمییي آبشییویي

متنییاود نییه تنهییا زمییان بیشییتری بییرای  آبشییویيآورنیید. بنییابراین مییيتییر اشییباآ پییایین

در اختیییار  آبشییویيبییه بیییرون ناحییه آد سییاکن در مییدت بیین دو    هیا نمیی پخشییدگي  

، سیب  بهبیود   ، بل ه با کاه  نسیب  عبیور جرییان از خلیل و فیرج درشی       دهدقرار مي

ی نییواختي بیشییتری در   ،د. عییالوه بییر آن در اییین روش  شییومییي آبشییویيرانییدمان 

-نمی   ،از سیپر مررعیه گیرارش شیده، چیرا کیه در آبشیویي پیوسیته         هیا نم  آبشویي

گردنیید تییا خییاو بییین مییي هییا بیشییتر شسییتهموجییود در خییاو مجییاور زه یی  هییای

 (.8334، 9  ون هورن و ون آلفن8362، 2ها )تالسمازه  

                                            
1. Nielsen 

2. Talsma 

3. Van Hoorn and Van Alphen 
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پیوسته، بارانی  آبشويی :مقادير رطوبت خاك به دست آمده تحت سه روش -1-0-پشکل 

متری )نیلسون و همکاران، سانتی 15های متناوب، با تناوب آبشويیمتر سانتی 153مداوم و 

1995) 
 

تییر مررعییه متنییاود، مرییی  آن در مییدیری  راحیی  آبشییویيی ییي دیاییر از فواییید 

هیای بلنید در ا یرا     پیوسیته، نییاز بیه ایجیاد پشیته      آبشیویي اس . زییرا بیرای اجیرای    

ای در متنیاود را بیدون تغیییر عمیده     آبشیویي تواننید  ، ولیي کشیاورزان میي   اسی  مررعه 

 سیمای مررعه انجام دهند.

 

 متناوب آبشويیعوامل مؤثر بر  -0-0پ 

 آبشییویياهمییی  زیییادی در  ،عامییل چهییارتییوان گفیی  کییه بییا بررسییي منییاب  مییي

 عبارتند از:متناود دارند که 

 متنییاود بییر  آبشییویيشییاید بتییوان گفیی  کییه اثییر م بیی   :اثههر مقههدار تبخیههر  -الههف    

، محییدود بییه شییرای  اقلیمییي بییا  هییانمیی مقییدار آد الزم بییرای شستشییوی  کییاه  
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در شییرای  تبخیییر بییاال انجییام شییود،  آبشییویيمیییران تبخیییر پییایین اسیی . زمییاني کییه  

شیده، در زمیان قپی  جرییان توسی        آبشیویي هیای کیم عمیم خیاو     نم ي که به الیه

د. همچنیین بخشیي از آبیي کیه در دور بعیدی      شیو میي  گردانیده تبخیر به سپر خیاو بر 

ن جییایارین آد تبخیییر عنیوا هییای بییاالیي خیاو بییه شییود، در الییه اعمییال میي  آبشیویي 

 هیای نمی  مانیده بیرای شستشیوی    مقیدار آد بیاقي   ،شود و بنیابراین داشته ميناه شده،

-دوره بیا کیم کیردن تبخییر از سیپر خیاو بیین        کنید. تر کاه  پیدا ميهای پایینالیه

یي آبشیویي متنیاود   تیوان کیارآ  ، میي پیوش ییا خیاو   8با استفاده از میالچ  و آبشویيهای 

تییوان چنییین  مییي از اییین رو(. 9،8331کییرن ،8364، 2کییارتر و فنینییگ را افییرای  داد )

زدایییي خییاو، متنییاود در شیوری  آبشییویي بیشیتر  ریثأتیینتیجیه گرفیی  کییه بیرای حفیی    

را تحیی  شییرای  کمتییرین مقییدار مم یین تبخیییر )در فصییل  بهتییر اسیی  اییین عملیییات 

دوره انقپیاآ  ( انجیام داد تیا آد از دسی  رفتیه در     پیوش خیاو مناس  و یا بیا اسیتفاده از   

 حداقل باشد. ،و برگش  نم 

تسییپیر ضییعیف و بییه تبیی  آن   وضههعیت تسههطین و نههاهمواری زمههین: اثههر  -ب     

 آبشییویيهییایي در دوره انقپییاآ بییین دو  منجییر بییه ایجییاد چییاالد  ،نییاهمواری سییپر

 پیوسیته،  آبشیویي در هیای نیاهموار   در کیرت انید.  شیود کیه در سیپر کیرت پراکنیده     مي

صیورت ی نواخی  بیه خیاو     دائم عمقیي از آد روی سیپر خیاو، آد بیه    دلیل وجود به

ولییي در  .متنییاود بییوده اسیی روش بهتییر از  آبشییویياعمییال شییده و بنییابراین رانییدمان 

ر داصییورت معنییي روش متنییاود بییه آبشییویيتسییپیر بهتییر، رانییدمان  دارایهییای کییرت

 (.8314باالتر از روش پیوسته بوده اس  )داهیا و هم اران، 

هیایي کیه هیدای  هییدرولی ي پیاییني دارنید،       در خیاو  :اثر هدايت هیهدرولیکی  -ج     

درون  هیا بیه  نمی  زمیان زییادی بیرای پخشییدگي      ،سرع  پیایین آد در منافیذ خیاو   
                                            
1. Mulch  

2. Carter and Fanning 

3. Keren 
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هییا بییه آد درون خلییل و کنیید و الظیی  محلییول درون خاکدانییههییا فییراهم مییيخاکدانییه

شیود ایین   میي  پیوسیته(. ییادآوری  هیای  آبشیویي د )حتیي در  شیو فرج درش  نردی  میي 

هیا هیم بسیتاي دارد.    و انیدازه خاکدانیه   ثرجیر زمیان، بیه ضیری  پخشییدگي میؤ      امر بیه 

 آبشییویيهییای بییرر  هییای بییا هییدای  هیییدرولی ي پییایین، مرییی  بنییابراین در خییاو

 آبشییویيیعنییي عبییور مقییدار کمتییر آد و زمییان بیشییتر بییرای پخشیییدگي، در    ،متنییاود

( تفیاوت انیدکي در شستشیوی    8313) 8پیوسته هم به وجیود خواهید آمید. ورمیا و گوپتیا     

پیوسیته گیرارش کردنید و آن را بیه      آبشیویي متنیاود در مقایسیه بیا     آبشویيدر  هانم 

 هدای  هیدرولی ي پایین خاو رسي مورد مپالعه مرتب  دانستند.

در صییورت مهیییا بییودن ام ییان کشیی  در اراضییي )بییا توجییه بییه    :اثههر گیاهههان -د     

 توانند سه نق  عمده ایفا کنند:گیاهان ميشوری خاو(،  مقدارشرای  و 

 :توسییعه ریشییه، هییم مجییاری جدیییدی در خییاو  تغییههر نفوذپهه يری سههطن خههاك

بخشید، بنیابراین هیدای     سیازی را بهبیود میي   کند و هیم فرآینید خاکدانیه   ایجاد مي

 ،( کیه ایین امیر   8329 و هم یاران،  2داودهید )کیو  خیاو را افیرای  میي   هیدرولی ي 

 دهد. متناود را افرای  مي آبشویيمرایای استفاده از 

 :اندازنید، مقیدار   ای کیه بیر خیاو میي    گیاهان بیا سیایه   کاهش تبخیر از سطن خاك

دهنید و عییالوه بیر جلییوگیری از هیدر رفییتن    تبخییر از سیپر خییاو را کیاه  مییي   

(. البتییه باییید در 8329دا و هم ییاران، وشییوند )کییوبرگشیی  نمیی  مییيآد، مییان  از 

( موجی  افیرای  حرکی  آد    9نظر داشی  کیه مصیر  آد توسی  گیاهیان )تعیر       

 د.شواز پایین به سم  ناحیه ریشه مي

                                            
1. Verma and Gupta  

2. Kovda et al. 

3. Transpriation 
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  هنایام کشی  ایین     آبشیویي هیای  از دیایر مریی    :هها نمکاز بین بردن بخشی از

کننیید )مینهییار و موجییود را جییذد مییي هییاینمیی بخشییي از  ،اسیی  کییه گیاهییان

درجییات هییای بییا ( گییرارش کییرد کییه در خییاو 8366) 2(. چییاپمن8316، 8الخسیی

تولییید شییده در  9شییوری متوسیی ، نمیی  حییدود سییه درصیید از جییرم مییاده خشیی  

 د.هدورگم را تش یل ميیونجه،  رت و س 

 

 با آب شور آبشويی -4-0پ 

آبشیویي اولییه اراضییي، نییاز بییه صیر  مقییادیر بسییار زیییادی آد دارد کیه االبییال از       

ی اسییتفاده مجییدد از کارهییاراهشییود. ی ییي از تییأمین مییي 4بییا کیفییی  مناسیی منییاب  آد 

توانیید هییای شییور اسیی  کییه مییياز آنهییا در اصییالح اولیییه خییاو گیییریبهییرههییا، زهییاد

ای و احییاء اراضیي را بیه صیورت قابیل مالحظیه       آبشیویي بیرای   بیا کیفیی   مصر  آد 

الزم نیسی  کیه خیاو بیه      اراضیي زداییي  کاه  دهد. باید توجه کیرد بیه هنایام نمی     

پیذیر  . چنیین کیاری حتیي بیا مصیر  مقیادیر زییاد آد ام یان        شیود کلي از نم  تخلیه 

اسی  و البتیه زمیان میورد نییاز جهی         هیایي نمی  نیر دارای  آبشویيباشد، زیرا آد نمي

آد و خییاو )بیه ویییژه آد بییا کیفییی ( هییم   هییاینمیی رسییدن بییه تعییادل کامییل بیین   

  والني اس .

 بییربررسییي اثییر آن  جهیی تحقیقییات در اسییتفاده از منییاب  آد ایرمتعییار ، االبییال  

 و آبشییویيآبیییاری محصییوالت بییوده اسیی  و تجییاربي کییه اسییتفاده از آنهییا را بییرای   

بیا ایین حیال اسیتفاده از     باشید.  کیم میي   ،های شیور و سیدیمي نشیان دهید    خاواصالح 

 یوالني دارد. آد اسیتفاده شیده بیرای      ایسیابقه  ،ي اراضیي یزهاد بیرای احییاء و آبشیو   

                                            
1. Minhas and Khosla 

2. Chapman 

3. Dry tissue mass 

4. Fresh water 
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، زهیاد  مییالدی  8351در شیمال دلتیای رود نییل در مصیر در دهیه       8احیاء اراضي ادکیو 

هییرار ه تییار از  991برنامییه احیییاء نیییر میییالدی  2111اراضییي باالدسیی  بییود. در دهییه 

 2بیر پاییه اسیتفاده از زهیاد بیوده اسی  )عبیدالخالم        ،اراضي در ایرد و شیر  رود نییل   

 (.2119، و هم اران

مقییدماتي بییا آد  آبشییویيتییوان بییه سییرع  از  ریییم هییای سییدیمي را مییيخییاو

بسیییار شییور حییاوی مقییادیر زیییاد کلسیییم و منیییریم بهسییازی کییرد و سییپس بییا ادامییه   

روش » بیه را ت مییل نمیود. ایین فراینید      آبشیویي با آد با شوری کمتیر، فراینید    آبشویي

 باشد. معرو  مي «رقیم کردن آد نم 

د شیو ( نیر معتقدنید کیه اثیر تخریبیي سیدیم وقتیي بیارز میي        8334) 9آیرز و وس ات

برسیید. همچنییین کییاه  شییوری آد  9:8کییه نسییب  سییدیم بییه کلسیییم در خییاو بییه 

 آبشیویي زیمینس بیر متیر زییان آور بیوده و      دسیي  2/1و به وییژه   5/1ز آبیاری به کمتر ا

شیود. ایین   افیرای  نسیبي سیدیم را سیب  میي      ،کلسیم و منیریم و در نتیجیه  هاینم 

کییاه  در سییرع  نفییو  آد در  ،امییر باعیی  متالشییي شییدن  رات خییاو و در نهاییی  

 د. شوخاو مي

هییای دو حییاوی کییاتیونای آد بسیییار شییور (، رقیییم کییردن مرحلییه8912برزگییر )

هیا، بیدون اسیتفاده از میواد اصیالح      عنوان روشي مؤثر بیرای اصیالح خیاو    رفیتي را به

آوری  رات خییاو و کنیید کییه در ابتییدا آد شییور باعیی  هییمکننییده معرفییي و تأکییید مییي

  شود.تأمین کلسیم برای تبادل با سدیم مي

سیدیمي بیا آبیي     هیای شیدیدال شیور و   خیاو  آبشیویي ( اعیالم کیرد   8331) 4ناصری

کییه شییوری پییاییني داشییته باشیید، مم یین اسیی  باعیی  پراکنییدگي  رات خییاو شییده و  

                                            
1. Edko 

2. Abdel-Khalek 

3. Ayers and Westcot 

4. Naseri 
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چییه چنییان ،هییاخییاو را محییدود نماییید. وی بیییان کییرد در اصییالح اییین آبشییویيعمییل 

زیمینس بیر متیر باشید، موجی  بیه هیم        کمتیر از دو دسیي   آبشویيهدای  ال تری ي آد 

را کییاه  داده و حتییي   آبشییویيریخییتن سییاختمان فیری ییي خییاو شییده، رانییدمان    

 کند. متوقف مي
 

 در احیاء اراضی جنوب خوزستان فرصت استفاده از زهاب -1-4-0پ 

هییای تولییید شییده در اراضییي تحیی  آبیییاری خوزسییتان بسیییار قابییل  حجییم زهییاد

توجییه اسیی ، بییه صییورتي کییه دبییي زهییاد تنهییا در اراضییي واحییدهای توسییعه نیشیی ر  

هیرار ه تیار(، در میاه حیداک ر      24امیرکبیر و مییرزا کوچی  خیان )بیه وسیع  مجمیوآ       

کمیی  و  شیود. متوسی  ماهانیه    متیر م عی  در ثانییه بیال  میي      91/24بیه   ،مرداد ماهیا 

هییای بهمیین کیفییی  زهییاد تولیییدی در کشیی  و صیینع  نیشیی ر امیرکبیییر  ییي مییاه  

-راه ،هییای اخیییر درج شییده اسیی . در سییال   2-9-پدر جییدول  8938تییا دی  8931

هیا بیه کیار گرفتیه شیده کیه هیر یی          ی متعددی برای مدیری  و دف  این زهیاد کارها

 اند.ت و عوارش خاص خود را داشتهمش ال
 انه کمیت و کیفیت زهاب تولیدی در کشت و صنعت نیشکر امیرکبیریمتوسط ماه -2-0-پجدول 

 ماه

ن 
هم
ب

89
31

 

د 
سفن
ا

89
31

 

ن 
ردی
رو
ف

89
38

 

  
هش
دیب
ار

89
38

 

اد 
رد
خ

89
38

 

ر 
تی

89
38

 

اد 
رد
م

89
38

 

ور 
هری
ش

89
38

 

ر 
مه

89
38

 

ن 
آبا

89
38

 

 ر 
آ

89
38

 

ی 
د

89
38

 

 دبي

/s)3(m 
92/8 94/8 61/5 5/2 22/81 5/88 85/82 33/88 53/3 5/2 43/8 4/8 

EC 

(dS/m) 
2/81 6/1 8/2 4/1 2/1 9/1 6/6 3/2 3/6 45/2 2/3 2/82 

مپالعات متعیددی کیه بیر روی تغیییرات  یوالني میدت کیفیی  زهیاد در منیا م          

بییانار آن اسی  کیه بیشیتر نمی  خیاو پیس         ،خش  جهان انجیام شیده  خش  و نیمه

تخلیییه خواهیید شیید و شییدیدترین    زیرزمینییي يزه شیی سییامانهسییال از نصیی    81از 
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. هرچییه شییوری اولیییه بییرداری ر  خواهیید دادسییال اول بهییره 9تییا  2تخلیییه نمیی  در 

خیاو و شیوری آد زیرزمینییي بیاالتر باشیید، شیدت تخلیییه نمی  و بییه تبی  آن شییوری       

سیال از شیروآ    21تیا   85های اولیه بیشیتر خواهید بیود. پیس از گذشی       زهاد، در سال

بیه مقیدار ثیابتي مییل      ، شیوری زهیاد تقریبیال   زیرزمینیي  يزه شی  هسامانبرداری از بهره

کنید و هیر چیه شیوری اولییه خیاو بیشیتر باشید، مقیدار ایین شیوری ثابی  بیشیتر              مي

ر  خواهیید داد  کُنییدکییاه  شییوری زهییاد بسیییار   ،خواهیید بییود. پییس از اییین مرحلییه 

اییین  (.8335 و هم ییاران 9رمااشیی  8339، 2ونتجانسیی  8365، و هم ییاران 8بییوریر)پیل

هییای هییای کیفییي زهییاد در کشیی  و صیینع گیییریفرضیییه، بییا نتییایجي کییه از انییدازه

خییواني دارد دسی  آمییده هیم  کیارون، امیرکبیییر، مییرزا کوچیی  خیان و امییام خمینیي بییه    

هییای کشیی  و صیینع  کیفییی  زهییادصییورتي کییه بییه ،(8912)جعفییری و هم ییاران، 

 در سییال اولنس بییر متییر  مییزیدسییي 21 حییدود از امیرکبیییر و میییرزا کوچیی  خییان  

نس بییر متییر رسیییده اسیی . مییزیدسییي 1/2متوسیی  بییه سییال  85، پییس از بییرداریبهییره

وییژه  بیه  ،و احییاء اراضیي ایین منپقیه     آبشیویي بنابراین فرص  استفاده از زهیاد جهی    

بیرداری آنهیا میدتي سیپری     هیایي فیراهم اسی  کیه از بهیره     در استفاده از زهیاد شیب ه  

  برداری، کاه  پیدا کرده اس .های اول بهرهنسب  به سالها شده و شوری آن

 آبیییاری و زه شییي در منپقییه جنییود هییایهییای توسییعه شییب هبسیییاری از  ییرح

در اراضي بسییار شیور مپالعیه شیده اسی . عمیده ایین اراضیي پیس از           ،خوزستان استان

 نییاز بیه مصیر  مقیادیر قابیل تیوجهي آد بیرای        ،های آبییاری و زه شیي  احداه شب ه

بیرای   بیا کیفیی   جیویي در منیاب  آد   خواهند داشی . بنیابراین بیا هید  صیرفه      آبشویي

اولیییه و اصییالح  آبشییویيهییا بییرای اییین کشیی  و صیینع  تییوان از زهییاد، مییيآبشییویي

                                            
1. Pillsbury 

2. Johnston 

3. Sharma 
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اسیتفاده نمیود. بیرای ت مییل      در دسی  احیداه  هیای آبییاری و زه شیي    اراضيا شیب ه 

، مناسی  بیا آد   آبشیویي ، کش  گیاهان مقیاوم بیه شیوری و ییا ت مییل      آبشویيمراحل 

 کار قرار گیرد. تواند در دستورمي

 باید ن ات زیر را در نظر گرف : آبشویيبرای استفاده از زهاد در 

هیای تولیید شیده در هیر     ، زهیاد آبشیویي ام ان استفاده از زهیاد بیرای    هبا توجه ب   .8

سییس آبییاری و زه شیي    أهیای تیازه ت  و اصیالح اراضیي شیب ه    آبشویيناحیه، برای 

کیار رود. ایین امییر مشی ل دفی  زهییاد را بیه حیداقل رسییانده و       در همیان ناحییه بییه  

 دارد.  با کیفی جویي در مصر  آد ای بر صرفهثیر قابل مالحظهأت

در  مناسیی  دارای کیفییی  جییویي هییر چییه بیشییتر در مصییر  آد  بییرای صییرفه    .2

و مصیر    یافتیه زمیاني خاتمیه    ایین عملییات  بیا کمی  زهیاد،     آبشویيریری برنامه

تیر از  کیفیی  زهیاد مناسی     دنبیال آن انجیام شیود کیه    بیه  آبشویيبرای  مناس آد 

تیا بیشیترین خیروج نمی  تیا هنایام قپی  مصیر  زهیاد انجیام           )باشد  مواق  دیار

 آبشیویي مقدار تبخیر روزانیه پیایین باشید، تیا هیم سیب  تبخییر آد        همچنین،  .(شود

در کنیار ایین میوارد،      د.نشیو هیای بیاالتر   موج  برگش  نمی  بیه الییه    ،نشود و هم

در  آبشییویيبیشییتر باشیید تییا بهتییرین آد مم یین بییرای  نیییر بارنییدگي وقییوآ احتمییال

ر وبی  خیاو هیر چیه کمتیر باشید        ،يقبیل از بارنیدگ  اختیار خاو قیرار داده شیود.   

بیه عبیارت   . دهید يعبیور می   از خیود  کیرده و  رهیی را  خ یشیتر یبهتر اس ، چون آد ب

دیاییر آد بییاران بییا کیفیتییي نردییی  بییه آد مقپییر، بییه مقییدار بیشییتری از نیمییر    

کند. ولي باید دقی  داشی  کیه خشی  شیدن خیاو سیب  بازگشی          خاو عبور مي

بیا   آبشیویي چیه  ، چنیان خوزسیتان  اسیتان در  شوری توسی  جرییان میوییناي نشیود.    

بییرای  بییا کیفییی مصییر  آد  ،زهییاد در اواسیی  پییاییر خاتمییه یابیید و از پییيا آن  

چیرا کیه هیم وضیعی       ،آایاز شیود، شیرای   کیر شیده رعایی  خواهید شید         آبشویي
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کیفییي زهییاد در آن زمییان مناسیی  اسیی ، هییم میییران تبخیییر کییاه  پیییدا کییرده و 

 اس . بیشتر نیر بارندگي وقوآ احتمال

بییا ، بییرای بییه حییداقل رسییاندن مصییر  آد يزمییان در صییورت عییدم وجییود تنانییای .9

، مصییر  زهییاد باییید تییا آنجییا ادامییه پیییدا کنیید کییه رونیید  آبشییویي امییر درکیفییی  

 د.های عمم هد  در خاو کُند شودر الیهکاه  شوری 

)کییه آسییتانه  ، کشیی  گیاهییان مقییاوم بییه شییوریبییا کیفییی بییا شییروآ مصییر  آد  .4

 درحییالهییای در زمییین تحمییل بییه شییوری آنییان نردییی  بییه شییوری مررعییه باشیید(

 انجام شود. آبشویي

بهتر اس  زمین تا حید ام یان بیا زهیاد )بیه تنهیایي( شستشیو داده شیود و سیپس            .5

تییا این ییه از ترکییی  آد  ،کییار بییرده شییودبییه آبشییویي ادامییه بییرای بییا کیفییی آد 

سیاخته شیود. بیه عبیارتي،      آبشیویي و زهاد، آبیي بیا کیفیی  متفیاوت بیرای       مناس 

 .دشوانجام عمل اختالن زهاد شور و آد با کیفی  توصیه نمي
 

 نیاز به مواد اصالح کننده -5-0-پ

بیا قابلیی  هیدای  هییدرولی ي پیایین       8هیای شیدیدال شیور و سیدیمي    خاو آبشویي

انحیالل کلسییم )می الل گیچ( بیرای جیایاریني بیا        هیای قابیل   نم  توان با افرودنرا مي

 خاو، به نحو موثرتری انجام داد.  2سدیم قابل تبادل

متنییاود  آبشییویي(، مرییی  اسییتفاده از 8318و هم ییاران ) 9هییای داهیییا بییم یافتییه

هیای  بیارزتر خواهید بیود. آنهیا همچنیین دریافتنید کیه در خیاو         ،هیای تراواتیر  در خاو

شییدیدال شییور و سییدیمي بییا تراوایییي متوسیی  کییه در آنهییا سییدیم، کلسیییم و منیییریم     

                                            
1. Saline-sodic 

2. Exchangeable sodium 

3. Dahiya 
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)می الل گیچ( در    8هیای االی  هسیتند، نییازی بیه اسیتفاده از میاده اصیالح کننیده         کاتیون

مقیدار قابیل تیوجهي بیاالتر     بیه  ،بیا روش متنیاود   آبشیویي اصالح خاو نبوده و راندمان 

  باشد.پیوسته مي آبشویياز 

( پیشیینهاد داد کییه معییادالت تعیییین مقییدار گییچ مییورد نیییاز بییرای   2118) 2سییوارز

 هییای سییدیمي کییه تنهییا سییدیم موجییود در خییاو را در نظییر و اصییالح خییاو آبشییویي

 گیرند، باید با منظور کردن مقدار کلسیم موجود در خود خاو اصالح گردند. مي

متنیییاود را در قسیییم   آبشیییویيهیییای ( آزمیییای 2181)و هم یییاران  9صیییرا 

مرکییری اسییتان خوزسییتان، بییا و بییدون مییاده اصییالح کننییده )گییچ( انجییام دادنیید. آد    

شید. نتیجیه ایین     اعمیال متیر عمیم آد   سیانتي  25در چهار تناود، هیر یی  بیا     آبشویي

هییای سییدیمي خییاو در آزمییای  -هییا رضییای  بخیی  بییود و کییالر شییوریآزمییای 

بهبییود پیییدا کییرد. اییین    2A2S، بییه 3A3Sتییا  3A2Sبییدون مییاده اصییالح کننییده از   

محققین همچنین اعالم کردنید کیه بیرای اصیالح اراضیي شیور و سیدیمي ایین ناحییه،          

 باشد. های شیمیایي نمينیازی به اضافه کردن اصالح کننده
 

 پیشینه موضوع در جهان -9-0-پ 

 بییا ی ییدیارمتنییاود و پیوسییته  آبشییویيهییای روش ،مپالعییات متعییددی در تییاکنون

( بییرای 8365)و هم ییاران  4هییا توسیی  میلییرانیید. ی ییي از اولییین آزمییای دهشییمقایسییه 

لیومي انجیام شید. ایین محققیان از سیه        -کلراید در یی  خیاو رسیي    جایيهجابمپالعه 

ای از آد ( روی سییپر خییاو انباشیی  پیوسییته  8 :تیمییار متفییاوت آد اسییتفاده کردنیید  

متییر اعمییال سییانتي 85( آد بییه صییورت انقپییاعي )متنییاود( و هییر بییار 2 ،وجییود داشیی 

                                            
1. Amendment 

2. Suarez 

3. Sarraf 

4. Miller 
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 متییر اعمییال شیید. در  ( آد بییه صییورت متنییاود و هییر بییار پیینج سییانتي     9و  ،شیید

، تیا رسییدن م ی  آد خیاو )در عمیم      آبشیویي های متنیاود، بعید از هیر دور    آبشویي

دور بعییدی  ،و سییپس توقییف نمییودهمتییر آد سییانتي 851منفییي  متییری( بییهسییانتي 91

متیری  متنیاود بیا دورهیای پینج سیانتي      آبشیویي . از بین ایین سیه تیمیار،    شدمياعمال 

صیورتي  بیه داشی ،  خاک در شسیتن کلرایید از نیمیر    کیارایي بیشیتری    ور محسوسیي  به

 متییر آدسییانتي 31 کییاربرد بییا ،متییر آد بییا اییین روش سییانتي 51کییه نتیجییه اعمییال  

جیویي در مقیدار قابیل تیوجهي آد     یعنیي صیرفه  کیرد. ایین   پیوسته برابری میي  ش لبه 

 . آبشویي ی سان نتیجه و رسیدن به

پیوسییته و  آبشییویيهییای شییور و قلیییایي را تحیی  ( احیییاء خییاو8331) 8نگاشییوزی

متنییاود، بییا تحقیقییات صییحرایي و آزمایشییااهي بررسییي و مقایسییه کییرد. نتییایج اییین   

درصید در   61تیوان تیا   متوسی  میي    یور هبی  ،متنیاود  آبشیویي د که با اتحقیقات نشان د

جییویي کییرد. وی همچنییین اثییر بافیی  خییاو را نیییر در اییین زمینییه  مصییر  آد صییرفه

لیومي،   -هیای رسیي  مورد بررسیي قیرار داد. نتیایج بییانار آن بیوده اسی  کیه در خیاو        

 آبشییویينسییب  بییه  ،زدایییيزدایییي و هییم در سییدیممتنییاود هییم در شییوری آبشییویي

لییومي، رانییدمان هییر  -هییای شیینيکییه درخییاوارد، در حییاليپیوسیته رانییدمان بییاالتری د 

 آبشییویي ،در شییوری زدایییي ی سییان بییوده و فقیی  در سییدیم زدایییي   آبشییویيدو روش 

 . ش متناود راندمان باالتری دا

متنییاود و  آبشییویيهییای صییحرایي  ( آزمییای 2111و هم ییاران ) 2عبییدل دائییم 

پیوسییته را بییرای احیییاء اراضییي شییمال دلتییای رود نیییل انجییام دادنیید. بافیی  خییاو اییین 

درصیید رر( و الیییه سییپحي آن شییامل ییی  پوسییته  55تییا  51اراضییي سییناین )بییین 

                                            
1. Shuxiang 

2. Abdel Dayem 
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 954سییانتي متییر   1-81بییود، بییه  ییوری کییه شییوری خییاو در الیییه        8نم ییي

هیا شیامل میوارد زییر     زیمنس بر متیر انیدازه گییری شید. تیمارهیای ایین آزمیای        دسي

 بود که در سه ت رار انجام شدند: 

1T:    ( و سییپس نییه مییاه   دسییي 22دوازده مییاه اسییتفاده از آد شییور )زیمیینس بییر متییر

صییورت پیوسییته بییر زیمیینس بییر متییر( کییه بییه دسییي 5/8اسییتفاده از آد آبیییاری )

 سپر خاو انباشته بودند. 

2T:    میییاه اسیییتفاده از آد آبییییاریدوازده میییاه اسیییتفاده از آد شیییور و سیییپس نیییه 

 متری. میلي 851 تا 811 هایصورت متناود، با تناودبه

3T:      تیر و سیپس نیه میاه اسیتفاده از      مسیانتي  85برداشتن الیه سپحي خاو تیا عمیم

 851 تییا 811 یهییاتنییاودصییورت آد شییور و پیینج مییاه اسییتفاده از آد آبیییاری بییه

 متری.  میلي

، پییس از دوازده مییاه اسییتفاده از آد  2Tو  1Tنتییایج نشییان داد کییه در تیمارهییای   

شییوری در قسییم  بییاالیي نیمییر  خییاو کییاه  پیییدا کییرد، ولییي در      مقییدار شییور،

علی  جیایاریني محلیول    تیر افیرای  قابیل تیوجهي داشی  کیه بیه       هیای پیایین  قسم 

میدت نیه   بیا آد آبییاری بیه    آبشیویي حاصل از پوسته نم  سیپحي بیوده اسی . بعید از     

و  1T ،2Tسییانتیمتری در تیمارهییای  1-25مییاه، شییوری عصییاره اشییباآ خییاو در الیییه  

3T دهید  س بیر متیر رسیید. ایین نشیان میي      نزیمی دسیي  1/3و  5/82، 9/82ترتی  بیه  به

هیای سیناین ایین    درخیاو  آبشیویي ود رونید  بی متناود تیأثیر چنیداني بیر به    آبشویيکه 

، آبشییویيمحققییین اعییالم کردنیید کییه اییین روش    ولییي اییینمنپقییه نداشییته اسیی .  

خشیی  شییدن خییاو بییین دورهییای     ،و همچنییین دادهی نییواختي نفییو  را افییرای    

 متناود، بر بهبود ساختمان خاو مؤثر اس .  آبشویي

                                            
1. Salt crust 
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 ییور  بیعییي شییور در کالیفرنیییای آمری ییا، خییاو بییه  8وآکینیییدر شییر  دره سیین

هییای کننیید کییه حوضییچه زهییاد قابییل تییوجهي تولییید مییي  ،اسیی  و مییرارآ اییین دره 

( بییرای بررسییي  2114)و هم ییاران  2تبخیییری بییرای دفیی  آن کییافي نیسییتند. کاف ییا   

هیای صیحرایي را   قابلی  زهیاد ایین میرارآ در تولیید علوفیه و احییاء اراضیي، آزمیای         

 9جریی ( بیا کشی  دو نیوآ علوفیه چمین برمیودا        11ه تیار )  9/92در زمیني به وسیع   

ترتییی  بیرای چییرای دام و تولیید علوفییه خشی ، انجییام دادنید. پیینج     بیه  ،4علیف اییول و 

زیمینس  دسیي  6/9هیایي بیه شیوری متوسی      هیا بیا زهیاد   سال پس از کش  این علوفه

از  ،سییانتیمتری 1-61(، شییوری خییاو در الیییه  1/1تییا  1/2بین شییوری مییابییر متییر )

کیاه  یافی . همچنیین    زیمینس بیر متیر    دسیي  45/84بیه   ،زیمنس بر متیر دسي 6/86

وضعی  سدیمي خاو نیر بهبود قابل تیوجهي پییدا کیرد. مراتی  بیه وجیود آمیده بیا ایین          

بایسی  دفی  شیود،    زهاد، پس از پنج سال کیامالل پربیار بودنید و حجیم زهیابي کیه میي       

هییایي کییه در اییین مراتیی  گونییه بیمییاری در گلییهدرصیید کییاه  پیییدا کییرد. هیییچ 31تییا 

بیه ایین ترتیی ، زهیاد اراضیي کشیاورزی ایین منپقیه کیه           چریده بودند مشاهده نشید. 

شید، تبیدیل بیه فرصی  اقتصیادی بررگیي بیرای دامپیروری         زماني تهدید محسیود میي  

 اند. شده

هییای مختلییف تخمییین نیییاز  ای بییین روش( مقایسییه2112)و هم ییاران  5ویناکییر

 هییایبییا روش آبشییویيانجییام دادنیید. آنهییا بیییان کردنیید در محاسییبه نیییاز     آبشییویي

 همچنییین رسییود  قییدیمي، کییه جریییان آد در خییاو را مانییدگار فییرش کییرده و      

 آبشییویيگیرنیید، مقییدار آد هییای ترجیحییي در خییاو را نادیییده مییي  جریییان نمیی  و

                                            
1. San Joaquin 

2. Kaffka 

3. Bermuda grass  

4. Giant grass  

5. Crowin 
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 کیه باعی  مصیر     عیالوه بیر ایین    ،ایین امیر   .شیود بیشتر از حید نییاز تخمیین زده میي    

دهید کیه اثیرات    شیود، مقیدار زهیاد خروجیي را نییر افیرای  میي       بی  از اندازه آد مي

بییا در نظییر گییرفتن  آبشییویيهییا نشییان داد نیییاز مخییرد زیسیی  محیپییي دارد. بررسییي

 درصیید کمتییر از مقییدار محاسییبه شییده بییا شییرای  مانییدگار     91شییرای  ایرمانییدگار،  

هییای محسییود کییردن شییرای  ایرمانییدگار و جریییان   ،آییید. همچنیییندسیی  مییيبییه

ر پییایین آوردن تخمییین نیییاز د ،هییاترجیحییي، بییه انییدازه محسییود کییردن رسییود نمیی 

 . نیس مؤثر  آبشویي

 روشدر پژوهشییي بییرای بررسییي اثییر کیفییی  و      (2112)و هم ییاران  8تاگییار

متیر انجیام    2×2هیای بیه ابعیاد    در کیرت  هیایي ، آزمیای  آبشیویي اعمال آد بر راندمان 

  1/2و  2/8، 1/1هیییای آنهیییا دارای سیییه کیفیییی   در آزمیییای  آبشیییویيدادنییید. آد 

 بییر متییر بییود. اییین محققییین همچنییین سییه روش اعمییال آد پیوسییته،  زیمیینس سییيد

هیای آنیان   هیای خیود لحیار کردنید. نتیایج آزمیای       و افقیي را نییر در آزمیای     متناود

خیاو از عمیم صیفر     هیای نمی  درصید   3/24بیا شسیتن    متناود آبشویينشان داد که 

افقییي  آبشییویيدرصیید( و  14/61پیوسییته ) آبشییویيدر مقایسییه بییا  ،سییانتیمتری 11تییا 

زیمینس بیر   دسیي  1/1بیا کیفیی     آبشیویي آد  متیر يسیانت  21درصد( با کیاربرد   26/65)

 کیارایي  ،متنیاود  آبشیویي هیا نییر   تیر بیود. در سیایر کیفیی     هیا موفیم  متر، از باقي روش

 داشته اس .  هانم در شستشوی  بیشتری

پیوسییته و متنییاود  آبشییویي( پژوهشییي بییرای مقایسییه  2181تاگییار و هم ییاران )

متیر انجیام    2×2در شی  کیرت    و لیومي  -هیا در خیاکي رسیي   انجام دادند. این آزمای 

  سییه کییرت دیاییر پیوسییته و در  آبشییویي سییه کییرتدر  ،شیید کییه بییه  ییور تصییادفي 

بیا دوره   و سیانتیمتری  85دور  پینج متنیاود در   آبشیویي متنیاود انجیام گرفی .     آبشویي

متیر آد بیر   سیانتي  85پیوسیته، همیواره    آبشیویي در روزه اعمیال شید.    85تیا   81انقپاآ 

                                            
1. Tagar 
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گیییری نشیید. دو مییاه پییس از اعمییال  ولییي حجییم آن انییدازه ،روی زمییین انباشیی  بییوده

درصید   62پیوسیته   آبشیویي بیاالیي خیاو، در    متیر يسیانت  61، مقیدار نمی  در   آبشویي

درصید بیود. پیس از     46ایین مقیدار    ،متنیاود  آبشیویي کاه  یافته بود، در حالي کیه در  

در ، سییانتیمتری خییاو 1-61، کییاه  مقییدار نمیی  در  آبشییویيگذشیی  پیینج مییاه از  

همیین دلییل ایین    درصید. بیه   25متنیاود   آبشیویي درصید بیود و در    64پیوسته  آبشویي

پیوسییته بییر  آبشییویيمحققییین توصیییه کردنیید کییه در صییورت وجییود تنانییای زمییاني،  

 ییی  و نسییب  جییذد سییدیم در سییپر   ئ. کییاه  قلیامتنییاود برتییری دارد  آبشییویي

دار نبیوده اسی . بیا ایین حیال      بیرای هیچیی  از تیمارهیا معنیي     ،داری پنج درصید معني

 آبشییویيهییای خییاو در آزمییای  (pH) دو مییاه از آزمییای ، واکیین   گذشیی  بعیید از

پیوسیته نییر پیس از پینج میاه،       آبشیویي هیای  متناود اندکي افرای  یافی . در آزمیای   

هییای اییین مقییدار کمییي هییم افییرای  در واکیین  خییاو مشییاهده شیید. البتییه آزمییای  

عامییل زمییان  ،نبییوده اسیی  و بیشییتر آبشییویيگیییری حجییم آد محققییین شییامل انییدازه

مورد توجه آنها بوده اسی . ضیمن این یه مقیدار اولییه هیدای  ال تری یي عصیاره اشیباآ          

زیمیینس بییر متییر دسییي 33/5سییانتیمتری  61ه صییفر تییا در الییی ،خییاوک تحیی  آزمییای 

 بوده اس  که با مقادیر شوری در اراضي جنود خوزستان، بسیار متفاوت اس . 

هییای خییاو دسیی  نخییورده،  ( بییا اسییتفاده از سییتون 2182)و هم ییاران  8قرایبییه

ی مقییادیر مختلییف گییچ و اسییید ریکییارگبییهرا بییا تیمارهییایي از  آبشییویيهییای آزمییای 

 انجییام دادنیید. بافیی  خییاو مییورد آزمییای  کننییده( مییاده اصییالح عنییوانبییه)فسییفری  

 زیمیینسدسییي 51شییني و هییدای  ال تری ییي عصییاره اشییباآ آن در حییدود  -لییوم رسییي

بر متر بیود. نتیایج نشیان داد کیه هیر دو میاده اصیالح کننیده، اثیر مشیابهي در کیاه             

 رتییریکییه اسییید فسییفری  در مقایسییه بییا گییچ ب    درحییالي ،شییوری خییاو داشییتند  

 قابییل تییوجهي در کاسییتن از سییدیمي خییاو دارا بییود. اییین پژوهشییاران همچنییین     

                                            
1. Gharaibeh 
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 بیشیییتری نسیییب  بیییه آبشیییویيزداییییي، نییییاز بیییه آد اعیییالم کردنییید کیییه شیییوری

میاده   عنیوان بیه صیورتي کیه در تیمارهیایي کیه از اسیید فسیفری        زدایي دارد، بیه سدیم

نصیف عمیم خیاو میورد اصیالح،       بیا  اصالح کننده اسیتفاده شید، بیا عمیم آبیي برابیر      

سیدیمي خیاو تیا حیید قابیل قبیول کییاه  پییدا کیرد. ایین در حییالي اسی  کیه بییرای           

ادامیه پییدا کیرد. بیه عبیارتي،       مقیدار بیه همیین    آبشیویي  عملییات  اصالح شوری خاو،

زداییي خییاو بییه مصییر   بییرای شییوری ،عمیم آبییي معییادل عمیم خییاو مییورد اصیالح   

 رسید. 

 

 ايرانپیشینه موضوع در  -7-0پ 

متنیاود را بیا اسیتفاده از دو کیفیی       آبشیویي هیای  (، آزمیای  8912رضایي صیدر ) 

، و صینای  جیانبي  نیشی ر   هیای کشی  و صینع    واحد سیلمان فارسیي از   در ،متفاوت آد

هییای وی شییامل دو تیمییار   خوزسییتان انجییام داد. آزمییای    اسییتان واقیی  در جنییود 

 (از رودخانیه کیارون  )زیمینس بیر متیر    دسیي  6/2هایي بیا شیوری متوسی     با آد آبشویي

حاصییل از اخییتالن آد رودخانییه )زیمیینس بییر متییر دسییي 6/3 مقییداربییه و شییوری بییاال 

هیر کیدام در    ،بیود. تیمارهیای میورد نظیر     (کارون با زهاد زه   این کشی  و صینع   

 آبشییویيمتییر مربیی  آزمییای  شییدند.   811هییایي بییه مسییاح   پیینج ت ییرار در کییرت 

رفی  و   کیار بیه متیر آد  سیانتي  25دور انجیام شید. در هیر دور    در سیه   صورت متناودبه

و پییس از هییر دور  آبشییویيقبییل از  ،متییریسییانتي 1-31هییای خییاو از عمییم نمونییه

، آبشیویي هیای  هیای ایین محقیم بیا هید  بررسیي میدل       آزمیای   تهیه گردید. آبشویي

میورد نییاز انجیام شید. بیا ایین حیال نتیایج بررسیي وی نشیان            آبشویيبرای برآورد آد 

متییری، بییا آد سییانتي 25در دو دور  آبشییویيمتییر آد سییانتي 51ی ریکییارگهبیید کییه اد

 14ترتییی  بییه توانسیی تییازه از رودخانییه کییارون و مخلییو ي از آد کییارون و زهییاد،   

متییر سییانتي 25ی ریکییارگهبییخییارج نماییید. بییا از خییاو را  هییانمیی درصیید  25درصیید و 
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ي، عبیارت بیه د. یدرصید رسی   18درصید و  11بیه    یی ترتبیه ، این مقدار آبشویيدیار از آد 

سیوم، درصید بیشیتری )شی       متیر يسیانت  25ی مخلیون آد تیازه و زهیاد در    ریکارگبه

 د.مورا نسب  به آد تازه )چهار درصد( خارج ن هانم درصد( از 

هییای متفییاوت توانییایي کیفییی ( بییا هیید  بررسییي 8939پییور و هم ییاران )شییریفي

هیای  زداییي خیاو  متنیاود و پیوسیته بیر شیوری     آبشیویي های آد و زهاد و تأثیر روش

هییایي بییا ابعییاد  را در کییرت آبشییویيهییای جنییود خوزسییتان، آزمییای   رسییي منپقییۀ

در اراضي کشی  و صینع  نیشی ر سیلمان فارسیي انجیام دادنید. بافی          و متر  5/8×5/8

متیری  سیانتي  1-91لییه عصیاره اشیباآ خیاو در الییه      خاو اراضیي رسیي و شیوری او   

هییا تییا بییود. پیرامییون کییرت 14و نسییب  جییذد سییدیم  زیمیینس بییر متییردسییي 28/814

ی و بییرای جلییوگیری از بنییدمتییری نسییب  بییه نشیی  جییانبي عییایم  سییانتي 91عمییم 

هییای نییایلوني پوشییانده شیید. ترکییی  سییه کیفییی  آد بییا  تبخیییر، سییپر آنهییا بییا ورقییه

)آد رودخانیه  زیمینس بیر متیر    دسیي  68/2 مختلیف، مشیتمل بیر    تری یي های ال هدای 

زیمینس بیر متیر )از اخیتالن زهیاد ایین کشی  و صینع  بیا          دسیي  1/3و  1/6کارون(، 

 821پیوسییته )کییاربرد  مشییتمل بییر آبشییویي آبشییویيآد رودخانییه کییارون( و سییه روش 

متییری آد سییانتي 61متنییاود بییا دو انقپییاآ )کییاربرد دو دور آبشییویي متییر آد(، سییانتي

  91بییا چهییار انقپییاآ )کییاربرد چهییار دور   آبشییویي متنییاود بییا فواصییل شیی  روزه( و  

 تیمییار بییا سییه ت ییرار در   88صییورت متییری آد بییا فواصییل شیی  روزه( بییه   انتيسیی

هیای کامیل تصیادفي در    در قالی   یرح بلیوو   ، 8938های تابستان و پیاییر سیال   فصل

 ا شییامل آبشییویي بییا آد کییارون اییین پییژوه  مییورد بررسییي قییرار گرفیی . تیمارهیی   

بییا  آبشییویي(، F4و  F2و متنییاود بییا دو و چهییار انقپییاآ )   (F1)صییورت پیوسییته  بییه

و متنیاود بیا دو    (M1)زیمینس بیر متیر بیه صیورت پیوسیته       دسیي  1/6زهاد با شوری 

زیمینس بیر متیر    دسیي  1/3بیا زهیاد بیا شیوری      آبشویي( و M4و  M2و چهار انقپاآ )

متیر  سیانتي  61(، D4و  D2و متنیاود بیا دو و چهیار انقپیاآ )     (D1)به صیورت پیوسیته   
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  1/3بییا زهییاد بییا شییوری   آبشییویيمتییر سییانتي 61بییا آد کییارون و سییپس   آبشییویي

بییا  آبشییویيو دو دور  (D1F1)صییورت متنییاود بییا فاصییله شیی  روز زیمیینس بییهسییيد

شیوری  متیر زهیاد بیا    سیانتي  91بیا   آبشیویي متر آد کیارون و سیپس دو دور   سانتي 91

 پایییهبودنیید. بییر  (D2F2)صییورت متنییاود بییا فواصییل شیی  روز زیمیینس بییهدسییي 1/3

متیری در بیین تیمارهیا،    سیانتي  1-91دسی  آمیده، کمتیرین شیوری در عمیم      نتایج بیه 

زیمینس بیر متیر بیود. بیه جیر ایین تیمیار، در         دسیي  92/4 و برابر بیا  F4مربون به تیمار 

بیه کمتیر از    آبشیویي شیوری عصیاره اشیباآ خیاو پیس از       ی دیایر، ی  از تیمارهاهیچ

جیویي ناشیي از مصیر     شیود کیه صیرفه   زیمنس بیر متیر نرسیید. بیرآورد میي     دسي 1/5

زیمیینس بییر متییر، موجیی  کییاه  دسییي 1/3و  1/6 متییر زهییاد بییا شییوریسییانتي 821

 آبشییویيدرصیید در  59و  21ترتییی  مقییدار بییه بییه آبشییویيمصییر  آد کییارون بییرای 

در مقایسیه بیا    و آبشیویي متناود با چهیار انقپیاآ گردیید. ایجیاد چهیار انقپیاآ در رونید        

  1/3و  1/6هیییای بیییا شیییوری پیوسیییته، در کیییاربرد آد کیییارون و زهیییاد  آبشیییویي

و  83، 86ترتیی    جیویي بیه  ، موجی  صیرفه  آبشیویي زیمنس بر متر بیه عنیوان آد   سيد

تییوان چنییین نتیجییه گرفیی  کییه مییيبنییابراین  .گردییید آبشییویيدرصیید در مقییدار آد  29

 هییایي بییا ثر بییوده و در کییاربرد آد ؤمیی آبشییویيبییر رونیید   ،افییرای  تعییداد انقپییاآ  

هیایي بیا   . اسیتفاده نیوبتي و ییا ترتیبیي آد    داشی  تر، کیارآیي بیشیتری   های پایینکیفی 

، تیا اخیتالن آنهیا    برجیای گذاشی   اثیر بیشیتری    هیا نمی   آبشیویي کیفی  متفیاوت، بیر   

ترتییی  موجیی  بیشییترین بهبییود در بییه F4و  F2. تیمارهییای آبشییویيقبییل از اعمییال در 

ترتییی  بییه D4و  D1 ،D2وضییعی  سییدیمي خییاو مییورد مپالعییه شییدند و تیمارهییای  

داشییتند. بیا کیاه  نسییب     (SAR) ثیر را بیر کییاه  نسیب  جیذد سیدیم    أکمتیرین تی  

، F2 ،F4سییازی شییده در تیمارهییای  در عمییم عییایم 1/1جییذد سییدیم بییه کمتییر از  

M2 ،M4 ،D1F1  وD2F2،  .مشیی ل سییدیمي در اییین شیی  تیمییار کییامالل مرتفیی  شیید

در گییروه دارای مشیی ل  ،، بییاقي تیمارهییا نیییر در اییین الیییه از خییاو D1جییر تیمییار بییه
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د کیه ایین نیوآ خیاو، نییازی      ااین امیر همچنیین نشیان د    .نددبندی شسدیمي کم  بقه

بییرای اصییالح مشیی ل  آبشییویيبییه مییاده اصییالح کننییده نییدارد. مقییدار آد مییورد نیییاز  

مییورد بررسییي، کمتییر از مقییدار آد مییورد نیییاز بییرای حییل مشیی ل    سییدیمي در خییاو

 زدایییي انجییام شیید.تییر از شییوریزدایییي سییری  بییه عبییارت دیاییر، سییدیم .شییوری بییود

خیاو در اثیر    (pH) هیای قلییایي، واکین    کیاتیون عل  کاه  نسیب  هییدرو ن بیه    به

افیرای  پییدا کیرد. بیا ایین حیال واکین  خیاو میورد بررسیي، چیه             آبشویيتیمارهای 

 و چه بعد از آن، در محدوده قلیایي قرار نارف . آبشویيقبل از 
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 هییایتغییییر خصوصیییات شیییمیائي خییاو. دومییین همییای      مییرارآ نیشیی ر در 

دانشیی ده مهندسییي علییوم آد، دانشییااه  -هییای آبیییاری و زه شییيمیدیری  شییب ه 
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بررسیییي وضیییعی  منیییاب  آد و خیییاو در نخییییالت الیییف.  -8935اقلیییي، آ. حسییین

-هیای زیسی   بیرداری مناسی  و ارتقیاء شیاخ     خوزستان در راسیتای تیداوم بهیره   

محیپییي. مؤسسییه تحقیقییات فنییي و مهندسییي کشییاورزی، سییازمان تحقیقییات،     

 نهایي پرو ه تحقیقاتي.آموزش و ترویج کشاورزی. گرارش 

بررسییي وضییعی  آد و خییاو در اراضییي شییب ه آبیییاری و  د.  -8935اقلییي، آ. حسیین

کننییده و محییل هییای جمیی زه شییي دشیی  شییادگان و کیفییی  زهییاد در کانییال 
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. مؤسسییه تحقیقییات فنییي و مهندسییي کشییاورزی، سییازمان     تخلیییه بییه تییاالد  

 تحقیقاتي.تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. گرارش نهایي پرو ه 

زنییید  و ا. ار حقیقیییي، آ. یییآ.آ.، کام م.، موسیییوی، ر. چراایییي، ر.آ. .،خاکسیییاری، و

خیاو بیه منظیور اصیالح خیاو شیور و قلییا در منپقیه          آبشیویي . 8915پارسا، ش. 

چییاه افضییل اسییتان یییرد. مجلییه علییوم کشییاورزی و منییاب   بیعییي. جلیید سیییردهم، 

 شماره ششم.

. بررسیییي اثیییرات آبشیییویي در کیییاه  شیییوری و 8914احمیییدنژاد، ح.  و رحیمیییي، ح.

سییدیمي قسییمتي از اراضییي حاشیییه کییویر بجسییتان. مجلییه پییژوه  وسییازندگي،   

 .66شماره 

میورد نییاز جهی  اصیالح اراضیي       آبشیویي . محاسیبه عمیم آد   8912رضایي صیدر، ح.  

هییای مییدیری  شییور و قلیییا در کشیی  و صیینع  سییلمان فارسییي. دومییین همییای  

دانشیی ده مهندسییي علییوم آد، دانشییااه شییهید   -هییای آبیییاری و زه شییيشییب ه

 چمران اهواز.

در  امییالح. شستشییو و کنتییرل 8965ابپحییي، آ.  و امییین سیییچاني، ر. ،سپاسییخواه. آ.

. دانشیی ده کشییاورزی، دانشییااه 5اراضییي شییور و قلیییا. گییرارش پژوهشییي شییماره  

 شیراز.

هییای شستشییوی  تحلیییل آزمییای   . تجریییه و8961سییرخوش، پ.  و سپاسییخواه، آ.

هیای شیبان اره و رود حلیه در اسیتان بوشیهر. گیرارش       اراضي شیور و قلییای دشی    

 . دانش ده کشاورزی، دانشااه شیراز. 1پژوهشي شماره 

. الییف -8931اقلییي، آ. و معاضیید، ه. پییور، م.، هوشییمند، آ.، ناصییری، آ.، حسیینشییریفي

 یییيزدامیو سیید یییيزدایو نحییوه کییاربرد آد و زهییاد بییر شییور یياثییر روش آبشییو

 ،تحقیقییات آد و خییاو ایییران  پژوهشییي -مجلییه علمییي  .نیسیینا یهییاخییاو

 .DOI: 10.22059/IJSWR.2019.286228.668273دانشااه تهران. 
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پیییور، م.، لیاقییی ، آ.، نییو ری، ح.، ناصیییری، آ.، حاجیشیییاه، م.، زرشییینار، م.  شییریفي 

هیییای آبییییاری و میییدیری  زهیییاد شیییب هد.  -8931هیییویره، ح. و نصیییری، م. 

. مجلییه تحقیقییات آد و خییاو ایییران.  زه شییي جنییود اربییي اسییتان خوزسییتان 

DOI: 10.22059/IJSWR.2019.274004.668107. 

 الییف. -8936اقلییي، آ. و معاضیید، ه. حسیین ،هوشییمند، آ. ،ناصییری، آ. ،پییور، م.شییریفي

آبشییویي و اصییالح اراضییي شییور و سییدیمي، بخیی  اول: مفییاهیم نظییری و روابیی   

ترویجیي میدیری  آد    -علمیي  نشیریه  هیا از نیمیر  خیاو.   حاکم بر آبشویي نمی  

 41، صییفحات: 8، شییماره 4انجمیین آبیییاری و زه شییي ایییران. جلیید  ،در کشییاورزی

– 93. 

 د. -8936اقلییي، آ. و معاضیید، ه.  حسیین ،هوشییمند، آ. ،ناصییری، آ. ،ور، م.پییشییریفي

آبشییویي و اصییالح اراضییي شییور و سییدیمي، بخیی  دوم: اثییر عوامییل محیپییي و    

ترویجییي مییدیری  آد  -علمییي نشییریه هییای آبشییویي اراضییي.سیسییتمي بییر روش

 82، صییفحات: 2، شییماره 4انجمیین آبیییاری و زه شییي ایییران. جلیید  ،در کشییاورزی

– 8. 

ج.  -8936اقلییي، آ. و معاضیید، ه.  هوشییمند، آ.، حسیین پییور، م.، ناصییری، آ.،  شییریفي

هیای شیور و سیدیمي.    هیای آبشیویي و اصیالح خیاو    تحلیل مناب  خپا در آزمیای  

هیای آبییاری و زه شیي و سیومین کنایره      پنجمین همیای  ملیي میدیری  شیب ه    

 ملي آبیاری و زه شي ایران.

. الییف -8934اقلییي، آ. معاضیید، ه. و حسیین ،هوشییمند، آ. ،ناصییری، آ. ،پییور، م.شییریفي

هییای سییناین بییا آبشییویي  زدایییي خییاوبررسییي اثرکیفییی  آد بییر رونیید سییدیم 

دانشییااه تهییران.  ،تحقیقییات آد و خییاو ایییران پژوهشییي -. مجلییه علمییيپیوسییته

 .813 - 883صفحات:  ،8، شماره 46دوره 
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 د. -8934اقلییي، آ. معاضیید، ه. و حسیین  ،هوشییمند، آ. ،ناصییری، آ. ،پییور، م.شییریفي

مجلییه  هییای سییناین.زدایییي خییاواثییر روش آبشییویي و کیفییی  آد بییر شییوری 

دانشییااه شییهید چمییران اهییواز. جلیید  ،علییوم و مهندسییي آبیییاری پژوهشییي -علمییي

 .29 - 95، صفحات: 9، شماره 91

. الییف -8939 و معاضیید، ه. .اقلییي، آحسیین ،هوشییمند، آ. ،ناصییری، آ. ،پییور، م.شییریفي

اخییتالن آد آبیییاری و زهییاد بییر    نحییوهبررسییي اثییر کیفییی ، روش کییاربرد و   

هییای سییناین. پایییان نامییه دکتییری آبیییاری و  هییا از نیمییر  خییاوآبشییویي نمیی 

 زه شي، دانشااه شهید چمران اهواز.

د.  -8939اقلییي، آ. و معاضیید، ه.  پییور، م.، ناصییری، آ.، هوشییمند، آ.، حسیین  شییریفي

 آبییاری  در قلییایي  و شیوری  شیرای   اصیالح  و خیاو  اولییه  آبشیویي  ارزییابي 

سییپحي. گییرارش نهییایي  ییرح تحقیقییاتي. سییازمان آد و بییر  خوزسییتان، دفتییر   

 های آبیاری و زه شي.تحقیقات شب ه

هییای سییدیمي بییر . اثییر سییخ  الیییه8913پییور، م.، و مییدرر، آ. جعفیری، ر.، شییریفي 

میدیری  شیب ه هیای     هیا بیه روش پیوسیته. سیومین همیای  ملیي      آبشویي خیاو 

 آبیاری و زه شي.

. تهیییه مییدل ریاضییي آبشییویي اراضییي 8911پییور، م.، ناصییری، و جعفییری، ر. شییریفي

ای در خوزسیتان. پاییان نامیه کارشناسیي ارشید      هیای مررعیه  با اسیتفاده از آزمیای   

 آبیاری و زه شي، دانشااه شهید چمران اهواز.

بینییي الییف. پییی  -8912پییور، م. شییاه، م. و شییریفيجعفییری، ر.، ناصییری، آ.، جییاجي

بییرداری و اصییالح اراضییي شییور و سییدیمي    هییا ناشییي از بهییره  کیفییی  زهییاد 

 های آبیاری و زه شي.خوزستان. دومین همای  ملي مدیری  شب ه
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اثییر ضییخام  و بافیی  خییاو    د.  -8912پییور، م.، کرمییي، م.، معاضیید، ه.   شییریفي

هیای  لیي میدیری  شیب ه   برضری  انتشار پذیری کلریید سیدیم. دومیین همیای  م    

 آبیاری و زه شي.

 صفحه. 251. انتشارات دانشااه تهران. فیری  خاو پیشرفته. 8916عباسي،  . 

، بییا تجدییید نظییر(. انتشییارات  ششییم)چییاپ  کیفییی  آد در آبیییاری. 8919علیییراده، ا. 

 آستان قدر رضوی، مشهد.

هییای سیسییتمجلیید دوم   راحییي  -هییای آبیییاری.  راحییي سیسییتم8916علیییراده، ا. 

 آبیاری تح  فشار. دانشااه امام رضا )آ(. 

. زه شییي، کمییی  و کیفییی  جریییان   8918کمیتییه ملییي آبیییاری و زه شییي ایییران.   

 . تهران.52برگشتي. نشریه شماره 

در دو  آبشیویي هیای  . بررسیي انیواآ میدل   8915نجفیي، پ.   و پیذیرا، ا.  ،فیر، و. محسني

منپقییه جنییود شییر  اسییتان خوزسییتان. پییژوه  در علییوم کشییاورزی. جلیید دوم.  

 شماره اول. 

زدایییي زدایییي و سییدیم. تهیییه منحنییي شییوری8924مهییاجر میالنییي، پ.  و مییرادی،  .

مؤسسیه   ،422/24گیرارش نهیایي شیماره     .هیای منپقیه بنیار، اسیتان بوشیهر     خاو

 وشهر.مرکر تحقیقات کشاورزی ب ،تحقیقات خاو و آد

هییای . بررسیي ام یان اصیالح و بهسیازی خیاو     8921مهیاجر میالنیي، پ. و توسیلي، ا.    

مؤسسییه  ،شییور و قلیییا منپقییه جنییود سییمنان. مجموعییه مقییاالت خییاو و آد    

 .24-8:43، شماره 6تحقیقات خاو و آد. جلد 

 هیای شیور  آد میورد نییاز شستشیوی خیاو    . 8922مهاجر میالنیي، پ. و جیواهری، پ.   

. انتشییارات سییازمان تحقیقییات، آمییوزش و تییرویج کشییاورزی، مؤسسییه       ایییران

 تحقیقات خاو و آد. چاپ اول. 
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