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ـ   شور و سدیمی شدن خاك یکی از فرآیندهاي مهم. رشد جهان است خصـوص در   هتخریب اراضـی ب
هـاي شـور و    زدایی خاك سدیمبررسی  هدف اصلی این پژوهش .باشد خشک می مناطق خشک و نیمه

سري خاك، یکی  2روي  شویی آببنابراین آزمایش . بوده استسدیمی منطقه مرکزي استان خوزستان 
   2A3Sي و قلیائیـت  در کالس شـور ) 2منطقه (و دیگري  4A4S در کالس شوري و قلیائیت) 1منطقه (

تکـرار تـا عمـق     3و در  شویی آبمتر آب  سانتی 100و  75، 50، 25تیمار  4با آب رودخانه کارون با 
متـر عمـق آب    سـانتی  100، بـا کـاربرد   1کـه در منطقـه    ددانتایج نشـان   .متر انجام گرفت سانتی 200
متر  سانتی 100، با کاربرد 2نطقه و در ممتري  سانتی 100درصد سدیم تبادلی اولیه تا عمق  39 شویی آب

  .کاهش یافته استمتري  سانتی 100تا عمق درصد سدیم تبادلی اولیه  55 شویی آبعمق آب 
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  مقدمه
، موضـوعات  هـاي اخیـر   در دهـه ) آب و خـاك (طبیعی هاي بزرگ استفاده از منابع  یکی از چالش

شور و سدیمی شدن خـاك یکـی از فرآینـدهاي مهـم     . محیط زیست ناپایدار و در حال تخریب است
خشـک   نیمـه  در مناطق خشـک و . باشد خشک می خصوص در مناطق خشک و نیمه هتخریب اراضی ب

در  وکیفیت خـوب   محلول با کاربرد آب داراي يها نمک شویی آبوسیله  ها به خاك گونهاین اصالح 
ـ . گیرد صورت می کننده رت لزوم همراه با مصرف مواد اصالحصو   حـدود   یمسـاحت  اجلگه خوزستان ب

هـاي   تـرین قطـب   هاي سـطحی کشـور یکـی از مهـم     سوم منابع آب میلیون هکتار و دسترسی به یک 3
صحیح از منابع خاك و آب و آبیـاري  نکردن استفاده  علت هب .گردد کشاورزي آبی کشور محسوب می

ـ   يها از خاك ياریبسرویه  بی کـه ایـن عوامـل از     طـوري  همنطقه دچار شوري و قلیائیت شدید شـده ب
  .گردند هاي عمده کشاورزي منطقه محسوب می محدودیت

نداشـتن  گیري باعـث کـاهش قطعیـت     دهد که افزایش تعداد نقاط اندازه نشان می ها یج پژوهشنتا
هـاي بـا    یج آنالیزهاي فیزیکوشیمیایی خـاك نتا .)2008آسنسیاو و همکاران، ( شد ورودي مدل خواهد

ها نیازمند زمان طوالنی  و مواد آلی کم نشان داده است که اصالح آن کممقادیر هدایت الکتریکی و شن 
شاخصی اسـت کـه در سـطح وسـیعی بـراي       درصد سدیم قابل تبادل .)2006شی و همکاران، ( است

 گیرد س سدیمی بودن خاك مورد استفاده قرار میمنظور پایداري ساختمان و کال تعیین سدیمی بودن به
درصد سـدیم  انجام شد مشخص شد که ) 1997( ری که توسط کک و مولپژوهش، در )1993چارتس، (

  .خاك نیست بخشی براي رفتار به تنهایی شاخص رضایت قابل تبادل
ا مـورد  هـا ر  خـاك  زدایـی  شـوري  ، بسیاري از محققـان )2005(و پذیرا ) 1994(به نقل از حیدري 

 گرفته استتر مورد توجه محققان قرار  کمبسیار به نسبت  ییزدا میسد مبحث یول دنا هددا بررسی قرار
هـاي شـور و سـدیمی     خاك زدایی زدایی و شوري سدیم) 2006(فر و همکاران  محسنی .)2005پذیرا، (

  .مورد بررسی قرار دادندرا شرقی استان خوزستان  منطقه جنوب
هـاي شـور و سـدیمی منطقـه مرکـزي اسـتان        زدایی خـاك  بررسی سدیم هشهدف اصلی این پژو

  .خوزستان بوده است
  



 و ابراهیم پذیرا مرده وسه معروف سی

٢١٣ 
 

  ها مواد و روش
بخشی از اراضی دهستان عنافجه در استان خوزستان و شمال ) 2و  1مناطق (محدوده مورد مطالعه 

 31شـرقی و   ثانیه طـول  50دقیقه و  51درجه و  48ثانیه تا  50دقیقه و  40درجه و  48شهر اهواز بین 
در این . ثانیه عرض شمالی واقع شده است 10دقیقه و  37درجه و  31ثانیه تا  25دقیقه و  24درجه و 
آزمایش  ،هاي شور و سدیمی منطقه مرکزي استان خوزستان زدایی خاك بررسی سدیممنظور  به پژوهش

و نسبت جـذب سـدیم   زیمنس بر متر  دسی 55/1 کییت الکتریبا هدا با آب رودخانه کارون شویی آب
تکرار تا عمق  3و در  شویی آبمتر آب  سانتی 100و  75، 50، 25تیمار  4با واالن بر لیتر  اکی میلی 64/4

هـا   یکـی از آن انجام شد کـه  هاي منطقه  سري از خاك 2روي مضاعف  يها استوانهمتر در  سانتی 200
 و دیگـري  4A4S شـوري  در کـالس و شوري و قلیاییـت بسـیار زیـاد     یلتیس یرسبا بافت ) 1منطقه (
ـ اب. داشـت قرار  2A3S شوري کالس در یشن یلومبا بافت  )2منطقه ( ـ  ت کـه   یکنـواخت ین یدا قطعـه زم

به قطر داخلی مضاعف  استوانه 6و تعداد  ،انتخابباشد منطقه ت ییایو قل يکالس شور یمعرف اراض
 اسـتوانه کـه فاصـله دو    افـت یقرار اسـت  ينحـو  متر بـه  5به شعاع  يا رهیط دایمح يبر رومتر  سانتی 60

ـ مرکـز دا  .متـر باشـد   5ز حدود یگر نیکدیمضاعف از   يمتـر  2و تـا عمـق    یکـوب  خیمـ  ره یـاد شـده  ی
 ،0-25 صـورت  ن نقطه بـه یها از ا يبردار نمونه عمق. صورت گرفت له متهیوس هخاك ب از يبردار نمونه

ــانت 175-200و  175-150، 150-125، 125-100، 100-75، 75-50، 50-25 ــر یس ــت يمت ــوده اس . ب
 75، 50، 25هاي آب کاربردي  تناوببعد از  .ه شدیتجز شویی آباز  بعدو  قبلخاك  يها سپس نمونه

 نحـوه کـه   یداخلـ  يهـا  اسـتوانه از سـطح   ،سـاعت  48-72الزم  یزمـان  و به فاصـله  متر سانتی 100و 
ـ ینفوذآب نشـان داده شـده اسـت تـا عمـق       1آن در شـکل   يبردار نمونه ـ  (ه افت در  ین اعمـاق یکـه چن

) بوده اسـت متر  سانتی 200و  150 ،125 ،100 بیترت هب شویی آبآب اول تا چهارم کاربرد  يها تناوب
خـاك   يهـا  نمونه يبر رو ییایمیش يها هیتجز. دیاقدام به برداشت نمونه خاك گرد بیان شده روشبا 

 ض،یم قابل تعـو یون سدیزان ی، میدلتبا يها ونیاشباع خاك، کات عصاره یکیت الکتریشامل مقدار هدا
و  سـدیم، کلسـیم  ( محلـول عصـاره اشـباع خـاك     يها ونیکاتآهک، گچ،  ،واکنش خاكدرصد اشباع، 

کلر، سـولفات،  ( محلول عصاره اشباع خاك يها ونی، آنیم تبادلیت برآورد درصد سدینهادر و  )منیزیم
  .استانجام شده ) کربنات کربنات و بی
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  .شویی آزمایش آبهاي مضاعف در  قرار استوانهنحوه است -1شکل 
  

  برداري خاك قبل از اجراي آزمون محل نمونه  
  تکرار 3متر آب کاربردي در  25/0ز نفوذ هاي شیمیایی پس ا اعمال تجزیه برداري خاك براي نمونه  
  تکرار 3در متر آب کاربردي  50/0هاي شیمیایی پس از نفوذ  اعمال تجزیه برايبرداري خاك  نمونه  
  تکرار 3متر آب کاربردي در  75/0هاي شیمیایی پس از نفوذ  اعمال تجزیه برداري خاك براي نمونه  
  تکرار 3متر آب کاربردي در  0/1هاي شیمیایی پس از نفوذ  اعمال تجزیه برداري خاك براي نمونه  
  

  نتایج و بحث
  انگر آن است که خاك تا عمـق  یب 1طقه شویی در من نتایج تجزیه شیمیایی خاك قبل از آب یبررس

تـا   درصد سدیم قابـل تبـادل  که  يطور بوده به )4A4Sکالس ( ایییشور و قل شویی آبش از یپ يمتر 2
در طبقـات زیـرین بـا افـزایش      متري داراي تغییرات غیریکنواخت کاهش یا افزایش بوده ولی 1عمق 

 73/29متري برابر با  2سدیم تبادلی تا عمق  مقادیر درصدمتوسط . شده استعمق بر مقدار آن افزوده 
، واکنش خاكزان یم وزیمنس بر متر  دسی 39/55برابر با  يمتر 2خاك تا عمق  يشور، متوسط درصد

  .درصد بوده است 56/32و  26/23، 85/7ب یترت م خاك بهیگچ و کربنات کلس
مختلـف  هـاي   بـا تنـاوب  اعماق مختلف خـاك   درصد سدیم قابل تبادلمقادیر  دست آمده هنتایج ب

شـویی در الیـه    کاهش درصد سدیم قابـل تبـادل پـس از آب    ست کها بیانگر آن 1در منطقه  شویی آب
متـر   سانتی 75بسیار زیاد بوده و اثر افزایش عمق آب مصرفی بیش از ) متر سانتی 0-50(سطحی خاك 

گرفـت کـه کـاهش درصـد      توان نتیجـه  می. باشد دیم قابل تبادل این الیه اندك میدر کاهش درصد س
شـویی کـاهش درصـد     سدیم تبادلی با افزایش آب کاربردي روند نزولی دارد و در ابتداي عملیات آب
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٢١٥ 
 

د و براي کاهش درصد سدیم قابل تبادل از عمـق تحتـانی خـاك، افـزایش آب     یسدیم قابل تبادل شد
 75دیم تبادلی الیـه  منظور کاهش درصد س دهد که به چنین نتایج نشان می هم. شویی ضروري است آب

دهد  نتایج نشان می .متر قابل توصیه است سانتی 100متري سطحی تا حد مطلوب، مصرف آب تا  سانتی
تر خواهد بـود، فقـط    مانده در خاك کم شویی درصد سدیم قابل تبادل باقی که با افزایش عمق آب آب

 0-100و  0-75هـاي   متر مقدار درصـد سـدیم قابـل تبـادل الیـه      سانتی 25شویی  عمق آب آب يازا هب
مقایسـه   2در شـکل   .باشـد  هاي باالیی مـی  هاي سدیم از الیه شدن یون افزایش یافته که دلیل آن شسته

 در 1شـویی در منطقـه    اعماق مختلـف آب آب  يازا ههاي مختلف خاك ب الیهدرصد سدیم قابل تبادل 
  .شده است نشان داده هاي مختلف خاك الیه

  

  
  

  .1شویی در منطقه  اعماق مختلف آب آب اياز ههاي مختلف خاك ب الیهدرصد سدیم قابل تبادل مقایسه  -2شکل 
  

متـري داراي   سـانتی  0-25شـویی در افـق    درصد سدیم قابل تبادل خـاك پـیش از آب   2در منطقه 
یت تا یك داراي شوري و قلیاخا کلیطور بهمتر  سانتی 25-200هاي  در الیه و ییت متوسطشوري و قلیا

طور نسبی با عمق افـزایش   هکه مقدار شوري ب نحوي به. زیاد بوده استه عمدطور  بهمتوسط و  حدودي
 2متوسط مقادیر درصـد سـدیم تبـادلی تـا عمـق       ).متري سانتی 75/1تا طبقه ه عمدطور  به(یافته است 

و زیمنس بر متـر   دسی 8/23ي برابر با متر 2، متوسط شوري خاك تا عمق درصد 93/32متري برابر با 
  .درصد بوده است 25/43و  ناچیز، 61/7ترتیب  میزان واکنش خاك، گچ و کربنات کلسیم خاك به
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شویی درصد سـدیم قابـل    با افزایش عمق آب آب 2در منطقه دهد که  نشان می دست آمده هنتایج ب
ها قـرار گرفتـه    متري در زیر بقیه منحنی تیسان 0-25 تر خواهد بود و عمق مانده در خاك کم تبادل باقی

هـا   کـه منحنـی   دلیـل ایـن  . انـد  ترتیب زیر هم قرار گرفتـه  است و به همین ترتیب براي اعماق بعدي به
توان به یکنواخـت بـودن بافـت خـاك یـا       اند می صورت منظم بدون برخورد با هم کاهش پیدا کرده به

کـردن   با اضـافه  0-25شود در عمق  مالحظه می 2کل که در شطور همان .هموژن بودن خاك اشاره کرد
کـردن آب در   درصد سدیم تبادلی اولیه کاهش یافتـه اسـت و بـا اضـافه     72متر آب بیش از  سانتی 50

درصـد سـدیم   کاهش . شود هاي بعد افزایش زیادي در کاهش درصد سدیم تبادلی مشاهده نمی تناوب
بسیار زیاد بوده و اثر افزایش عمق ) متر سانتی 0-75( شویی در الیه سطحی خاك پس از آبقابل تبادل 

تـوان   می .دار نیست این الیه معنیدرصد سدیم قابل تبادل متر در کاهش  سانتی 75آب مصرفی بیش از 
نتیجه گرفت که کاهش درصد سدیم تبادلی با افـزایش آب کـاربردي رونـد نزولـی دارد و در ابتـداي      

درصد سدیم قابل تبادل تر است و براي کاهش  بیشابل تبادل درصد سدیم ق شویی کاهش عملیات آب
منظور  دهد که به چنین نتایج نشان می هم. باشد شویی ضروري می از عمق تحتانی خاك، افزایش آب آب

متـر   سـانتی  75متري سطحی تا حد مطلوب، مصرف آب تـا   سانتی 75کاهش درصد سدیم تبادلی الیه 
ـ  الیهدرصد سدیم قابل تبادل رات ییتغ 3در شکل  .قابل توصیه است اعمـاق   يازا ههاي مختلف خاك ب

  .نشان داده شده است شویی آبمختلف آب 
  

  
  

  .2شویی در منطقه  اعماق مختلف آب آب يزاا ههاي مختلف خاك ب الیهدرصد سدیم قابل تبادل مقایسه  -3شکل 
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Abstract2 

Management of natural resources such as water and soil is one of the important 
subjects in suppling food requirements of increasing population of the world. Soil 
salinization and sodification caused by salt accumulation are the common 
phenomena that manifest in irrigated agriculture in arid and semiarid regions. The 
aim of this research was study of desodification of saline and sodic soils at central 
region of Khuzestan province-IRAN. For this purpose, two experimental areas  
(Sl, S2) were selected and four treatments with three replications by series of double 
rings were applied. The treatments included 25, 50, 75 and 100 cm water 
application. It was concluded that 39 and 55% of initial exchangeable sodium 
percentage in Pilot S1 and S2 was reduced by 100 cm water leaching at one meter 
layer of Soil respectively. 
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