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چکیده
سطح اراضی شورِ تحت آبیاری در ایران در حال گسترش است .در جنوب استان خوزستان و حتی در اراضی واقع در طرحهاای توساه شاه هاای
آبیاری و زه شی در نواحی مختلف كشور نیز چنین شرایطی ب چشم میخورد .روشهای مهمول آبشویی خاكهای شور در مناطق خشك و نیم خشك
جهان ،روش های آبشویی متناوب و پیوست با آبیاری سطحی است .با آبشویی متناوب ،ب صورتی ك فرصت زه شی نیمرخ خااك ایاااد شاود ،اما ح
میتوانند ب سطح خارجی خاكدان ها پخشیده شوند .حتی اگر جریان در خلل و فرج درشت وجود نداشات باشاد ،طای دور بهادی آبشاویی ،ایان اما ح
ب راحتی ب جریان بین خاكدان ای پخشیده شده و ب سهولت آبشویی میگردند .آنچ در قسمت اول این مقال ارائ شد ،4مروری بود بر مفاهیم نظری و
ریاضی انتقال ام ح در خاك .در این بخش ،جنه كاربردی آبشویی ام ح ،با توج ویژه ب اثر انقطاع جریان و كیفیت آب مورد بررسی قرار میگیارد .در
استفاده از روشهای آبیاری بارانی و قطرهای برای آبشویی نمكها ،هرچند جریان غیراشهاع در خاك ایااد شده و هدر رفات آب از میاان خلال و فارج
درشت خاك ب حداقل میرسد ،لی ن آبشویی با آبیاری قطرهای ب دلیل پخش موضهی آب در خاك ،منار ب تش یل پهن های نامنظم شوری میشود.
انهاشتن آب بر سطح خاك با آبیاری سطحی ،عملیات مهمول در آبشویی خاكهای شور است ك بر اساس نتایج تحقیقات ،با آبشویی متناوب مایتاوان
راندمان آن را افزایش داد .الهت عوامل متفاوتی بر كارا یی آبشویی متناوب در مقایس با آبشویی پیوست مؤثر است ،ازجمل  :تهخیر ،هدایت هیادرولی ی و
وجود گیاه بر سطح خاك ك در مقال ب بررسی اثر این عوامل بر فرآیند آبشویی پرداخت خواهد شد .همچنین ،مروری بر نتایج برخی پژوهشهای اناام
شده در جهان و ایران نیز ارائ میشود.
واژههای کلیدی :آبشویی متناوب ،آبشویی پیوست  ،هدایت هیدرولی ی ،خاكدان  ،زهاب.

مقدمه

4321

سطح اراضی كره زمین  31/2میلیارد ه تار است ك 7/0
میلیارد ه تار آن قابل كشت است ،ولی تنها  3/5میلیارد ه تار
تحت كشت میباشد ( .)Abrol et al., 1988زابول س گزارش
كرد  152میلیون ه تار از اراضی تحت كشت جهان شور و 583
میلیون ه تار سدیمی هستند .الهت آمار و ارقام در مقیاس
جهانی با تقریب زیادی توأم است ( .)Szabolcs, 1989ابرول و
هم اران اراضی شور و سدیمی جهان را  212میلیون ه تار
تخمین زده و مشهلی ( )3222مقدار این اراضی را  813میلیون
ه تار برآورد نموده است ( Abrol et al., 1988; Mashali,
 .)1999گزارش جدیدتر سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد
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) (FAOدر سال  2000وسهت كل اراضی شور و سدیمی دنیا را
 813میلیون ه تار برآورد كرده است (ب نقل از برزگر.)3187 ،
دوان و فاموری وسهت اراضی شور ایران را  35/5میلیون
ه تار تخمین زدند ( .)Dewan and Famouri, 1964در
سالهای ده  ،3280مطابق برآورد مؤسس تحقیقات خاك و
آب ایران 38 ،5میلیون ه تار از اراضی كشورمان تحت تأثیر
سطوح مختلف شوری بودند .در ده  ،3220مقدار اراضی شور
بین  31تا  21میلیون ه تار برآورد شد (.)Siadat et al., 1997
الهت این برآوردها تمام اراضی ،از بایر تا تحت كشاورزی را
مشتمل بر  7/0میلیون ه تار وسهت دشتهای كویر و لوت،
دربر میگرفت .مطالهات جدیدتر ،وسهت اراضی شور و سدیمی
ایران را  25میلیون ه تار اع م كردهاند ( Sayyari and
 .)Mahmoodi, 2002بر اساس اط عات ب دستآمده از نقش
خاكهای ایران در سال تهی آنها ،اراضی با شوری اندك و
متوسط ،وسهتی برابر  25/5میلیون ه تار و اراضی با شوری
شدید  8/5میلیون ه تار وسهت داشتند (.)FAO, 2000
ب هرحال این آمار و ارقام مؤید آن است ك سطح اراضی شور
ایران بسیار بیشتر از برآوردهای اناامشده در ده  3210است.
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آبشویی ،روش مهمول احیاء 3خاكهای شور است .آبشویی
شامل انح ل نمكهای قابل حل شدن ،گذراندن محلول
حاصل از میان خاك و خارج كردن آن از ناحی ریش گیاه است.
راندمان آبشویی 2را میتوان مقدار ام ح شست شده در ازای
واحد حام آب ب كاررفت تهریف كرد ( .)Tanji, 1990انهاشت
آب بر سطح خاك ،سنتیترین روش آبشویی است ك ب آن
آبشویی پیوست  1میگویند و نیازمند صرف مقادیر زیادی از آب
است .در این روش ،آب ب طور ی نواخت از نیمرخ خاك عهور
نمیكند ،بل عمده آن ب صورت ترجیحی از میان خلل و فرج
درشت خاك عهور مینماید ( Jury et al., 1991; Wallender,
 .)2011جریان ترجیحیِ ناشی از تمایل آب ب عهور از محیط
بین خاكدان ای ،بر راندمان آبشویی ك فرآیند آن درون
خاكدان ها رخ میدهد ،تأثیر منفی دارد (ش ل  .)3دیاسمت و
ویرنگا ( )3272گزارش كردند هنگامیك رطوبت در ستونی از
مهرههای شیش ای از  0/117ب  0/271سانتیمتر م هب بر
سانتیمتر م هب كاهش پیدا میكند ،حدود  31درصد از كل آب
موجود در ستون غیر متحرك میشود ( De Smedt and
 .)Wierenga, 1979این مطلب ب خوبی نقش جریان غیراشهاع
را در ب وجود آمدن پیوستاری دوگان  ،حتی بدون وجود خاكدان ،
نشان میدهد .نیلسون و بیگار ( )3213نیز مشاهده كردند ك در
سرعت های ی سان جریان ،با كاهش مقدار رطوبت ،امتداد
منحنی رخن طوالنیتر میشود ( Nielsen and Biggar,
.)1961

شکل  -1تشکیل غشاء آب بر دیواره خلل و فرج خاک در
رطوبت غیراشباع

آبشویی ی نواخت و با راندمان باال هنگامی اتفاق میافتد
ك خاك در شرایط غیراشهاع آبشویی شود .الهت این روش
طوالنیتر است و اجرای آن نیاز ب مدیریت بهتری دارد .در
عمل هم احتیاج ب سیستم آبیاری بارانی دارد ك در مناطق
خشك و نیم خشك ك مستهد ب وجود آمدن خاكهای شور
است ،چندان مهمول نیست .روشهای رایج آبشویی خاكهای
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شور در مناطق خشك و نیم خشك جهان ،روشهای آبشویی
متناوب و پیوست با آبیاری سطحی است .با اجرای آبشویی
متناوب 4ب صورتی ك فرصت زه شی نیمرخ خاك ایااد شود،
ام ح میتوانند ب سطح خارجی خاكدان ها پخشیده شوند .حتی
اگر جریان در خلل و فرج درشت وجود نداشت باشد ،طی دور
بهدی آبشویی ،این ام ح ب راحتی ب جریان بین خاكدان ای
پخشیده میشوند و ب سهولت آبشویی میگردند .ب بیاندیگر،
این روش سهب میشود تا ام ح از حفرههایی ك آب در آن
تحرك ندارد یا تحرك كمی دارد ،ب منطق متحرك پخشیده
شوند ( .)Cote et al., 2000; Elgabaly, 1971ب عهارتی با
آبشویی متناوب ،هدر رفت آب از میان منافذ درشت خاك ب
حداقل میرسد.
آنچ در قسمت اول این مقال ارائ شد مروری بود بر
مفاهیم نظری و ریاضی انتقال ام ح در خاك .در این قسمت،
جنه های كاربردی آبشویی ام ح با توج ویژه ب اثر انقطاع و
كیفیت آب مورد بررسی قرار میگیرد.
اثر روشهای آبیاری بر آبشویی
برای آبشویی نمكهای اراضی ،روشهای مختلفی ب كار
گرفت میشود .در جدول  3كارآیی روشهای متداول آبیاری در
آبشویی ام ح درج شده است .بیگار و نیلسون ( )3280پیشنهاد
نمودند برای باال بودن راندمان آبشویی ،بهتر است رطوبت خاك
كمتر از رطوبت اشهاع باشد .بنابراین چنانچ روش آبیاری منار
ب ایااد ناحی غیراشهاع در نیمرخ خاك شود ،تأثیر بیشتری در
آبشویی ام ح خواهد داشت (.)Biggar and Nielsen, 1980
در روشهای خرد آبیاری ،ام ح از نزدی ی هر قطرهچ ان دور
شده و در خارج از پیاز رطوبتی تامع پیدا میكنند .استفاده
طوالنی مدت از این روشها میتواند ایااد نواحی نامنظمی از
تامع نمك در زمین را در پی داشت باشد ك شاید استفاده از
زمین را دچار مش ل كند ( .)Tanji, 1990ب همین دلیل
توصی می شود ك در هنگام بارندگی ،آبیاری با این روشها
قطع نشود تا هم از برگشت نمك ب درون پیاز رطوبتی
جلوگیری كند و هم حام آب زیادتر ،نمكها را هر چ بیشتر از
ناحی ریش دور گرداند (علیزاده.)3181 ،
آبیاری بارانی این مزیت را دارد ك آب را ب صورت
ی نواخت بر سطح خاك پخش میكند .همچنین با استفاده از
این روش میتوان جریانهای غیراشهاع در خاك ایااد كرد.
همانطور ك قه ً بحث شد در این جریانها ،نسهت ناحی آب
متحرك كاهش پیدا میكند و ب همین دلیل ،راندمان آبشویی
ام ح در مقایس با سایر روشها باالتر است .آبیاری بارانی
Intermittent leaching

4

آبشویی و اصالح اراضی شور و سدیمی ،بخش دوم :اثر عوامل محیطی و9 ...

مهموالً در شرایط آب و هوایی ك تهخیر در آن باال است (نظیر
استان خوزستان) ب كاربرده نمیشود.
انهاشتن آب روی سطح مزرع  ،روش سنتی آبشویی ام ح
است و ب صورت گستردهای در سامان های آبیاری سطحی

استفاده میشود .این روش از دیگر روشها ارزانتر است ،ولی
كارایی كمتری دارد .تحقیقات متهدد نشان دادهاند ك با آبشویی
متناوب میتوان كارایی این روش را افزایش داد ( Dahiya et
al., 1981; Meiri and Plaut, 1985; Oster et al., 1972).

جدول  -1کارایی روشهای مختلف آبیاری در آبشویی امالح ()Tanji, 1990
روش آبیاری

کاربرد

الگوی تجمع امالح

کارایی آبشویی امالح

مالحظات ویژه

جویچ ای

گیاهان ردیفی ،خاكهایی با
نفوذپذیری پایین تا متوسط

روی پشت ها و چنانچ ی نواختی
آبیاری پایین باشد ،در امتداد شیب

نمك از خاك ب درون جوی شست
شده و روی پشت ها باقی میماند.
نسهت ب روشهای سهكتر آبیاری،
آب بیشتری نیاز دارد

ندارد

نواری

كشتهای متراكم

كرتی

كشتهای متراكم

مشاب آبیاری جویچ ای

ندارد

بارانی ثابت

بیشتر گیاهان ،در خاكهای با
بافت ریز محدودیت دارد

روی پشت بین نوارها
روی پشت هایی ك كرتها را جدا
میكنند
اگر سامان آبیاری ب خوبی طراحی
و مدیریت شود ،هیچ تامهی از
نمك در ناحی ریش باقی نمی-
ماند

مشاب آبیاری جویچ ای

ندارد

آبشویی ی نواخت ،میتواند برای
آبشویی ام ح ب جامانده از كاربرد
سایر روشها ب كار گرفت شود

میتواند باعث گسترش بیماری در
گیاهان حساس شود (مثل لوبیا) .آب
آبیاری شور میتواند بقایای مضری روی
گیاه ب جا گذارد

بارانی متحرك
روشهای خرد
آبیاری (قطرهای،
موضهی ،زیرزمینی)

بیشتر گیاهان ب جز درختان و
تاكستانها ،قابل كاربرد در زمین-
های ناهموار
ب دلیل هزین های سرمای ای باال،
بیشتر برای كشتهای باارزشتر و
یا كشتهای با هزین باالی
نیروی كار

مشاب آبیاری بارانی ثابت

مشاب آبیاری بارانی ثابت

خارج از پیاز رطوبتی قطرهچ انها

پیاز رطوبتی ب خوبی آبشویی میشود،
ولی آبشویی تمام سطح مزرع تا عمق
ریش بسیار مش ل است.

آبشویی متناوب و پیوسته
تاكنون در مطالهات متهددی ،روشهای متفاوت آبشویی را
آزمودهاند .ی ی از اولین آزمایشها توسط میلر و هم اران ،برای
مطاله انتقال كلراید در یك خاك رسی -لومی اناام شد
( .)Miller et al., 1965این محققان از س تیمار متفاوت در
اعمال آب استفاده كردند؛  -3روی سطح خاك انهاشت پیوست -
ای از آب وجود داشت -2 .آب ب صورت انقطاعی (متناوب) و هر
بار  35سانتیمتر اعمال شد و  -1آب ب صورت متناوب و هر بار
پنج سانتیمتر اعمال شد .در آبشوییهای متناوب ،بهد از هر دور
آبشویی و تا رسیدن م ش آب خاك ب  -350سانتیمتر آب (در
عمق  10سانتیمتری) صهر میشد و سپس ،دور بهدی اعمال
می گشت .از بین این س تیمار ،آبشویی متناوب با دورهای پنج
سانتیمتری ب طور محسوسی در شستن كلراید از نیمرخ خاك
كاراتر بود ،ب صورتی ك نتیا اعمال  50سانتیمتر آب با این
روش ،با  20سانتیمتر آب ب صورت پیوست برابری میكرد .این
یهنی صرف جویی در مقدار قابلتوجهی آب و رسیدن ب آبشویی
ی سان.
داهیا و هم اران اشاره كردند ك آبشویی متناوب ،زمان
بیشتری را برای حركت آب از میان خلل و فرج ریزتر فراهم

مشاب آبیاری بارانی ثابت

كرده و بنابراین ،راندمان آبشویی را بههود میبخشد ( Dahiya

 .)et al., 1981همچنین فرصت بیشتری در اختیار ام ح قرار
می دهد تا از نواحی آب ساكن (كمتر متحرك) ب نواحی آب
متحرك پخشیده شوند .آنها اضاف كردند ك راندمان آبشویی
با روش متناوب ،ب مقدار قابلتوجهی از روش پیوست بیشتر
است .ع وه بر آن با كاهش مقدار رطوبت ،نسهت آب عهوری از
خلل و فرج درشت نیز كاهش مییابد .از سوی دیگر چون
افزایش میزان جریان از میان منافذ درشت ،كارایی شستشوی
ام ح را كاهش میدهد ( ;Cote, 2000; Elgabaly, 1971
) Hoffman, 1980; Oster et al., 1972این عمل ب افزایش
راندمان آبشویی منار خواهد شد.
آزمایشهای آبشویی نیلسون و هم اران ( )3217نشان داد
ك آبشویی متناوب منار ب مقادیر رطوبتی كمتری در خاك،
نسهت ب آبشویی پیوست با روش آبیاری بارانی میشود
( .)Nielsen et al., 1967همانطور ك در ش ل  2نشان
دادهشده ،درحالیك آبشویی پیوست  ،رطوبت خاك را تا حد
اشهاع باال میبرد ،آبشویی با آبیاری بارانی ب صورت مداوم،
رطوبت خاك را بین یك تا س درصد حامی و آبشویی متناوب
رطوبت خاك را تقریهاً تا هفت درصد حامی ،نسهت ب حالت
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اشهاع پایینتر آوردند .بنابراین آبشویی متناوب ن تنها زمان
بیشتری برای پخشیدگی ام ح ب بیرون ناحی آب ساكن در
مدت بین دو آبشویی در اختیار میگذارد ،بل سهب بههود
راندمان آبشویی با كاهش نسهت عهور جریان از خلل و فرج
درشت میگردد .ع وه بر آن در این روش ،ی نواختی بیشتری
در آبشویی ام ح از سطح مزرع گزارششده ،چراك در آبشویی
پیوست  ،ام ح موجود در خاك مااور زه شها بیشتر شست
میگردند تا خاك بین زه شها ( Talsma, 1967; Van
).Hoorn and Van Alphen, 1994

شکل  -2مقادیر رطوبت خاک بهدستآمده تحت سه روش
آبشویی؛ پیوسته ،بارانی مداوم و  151سانتیمتر آبشویی
متناوب ،با تناوبهای  15سانتیمتری ()Nielsen et al., 1967

ی ی دیگر از فواید آبشویی متناوب ،مزیت آن در مدیریت
راحتتر مزرع است ،زیرا برای اجرای آبشویی پیوست نیاز ب
ایااد پشت های بلند در اطراف مزرع است ،ولی كشاورزان
میتوانند آبشویی متناوب را بدون تغییر عمدهای در سیمای
مزرع اناام دهند.
از سوی دیگر ،كامرون و وایلد گزارش كردند ك تفاوت
مهنیداری بین یك آبیاری پیوست  80میلیمتری و  73میلیمتر
بارندگی خالص ك ب صورت متناوب رخداده ،در آبشویی ام ح
از خاكهای لومی رسی وجود نداشت است ( Cameron and
 .)Wild, 1982ورما و گوپتا هم یافت های مشابهی داشت اند.
آنها خاطر نشان كردند ك احتماالً هدایت هیدرولی ی پایین
خاكهای رسی ،فرصت زیادی برای پخشیدگی ام ح تحت
آبشویی پیوست در اختیار قرار داده است ( Verma and Gupta,
.)1989
ب هرحال همانطور ك كوتیلك و نیلسون اشاره كردهاند،
برای خاكها ،ام ح و شرایط منطق ای مختلف ،نتایج متفاوتی
را میتوان انتظار داشت (.)Kutilek and Nielsen, 1994

بنابراین مشخص است ك عوامل متهددی در این امر دخیل
هستند و نیاز ب بررسی دارند (.)Minhas and Khosla, 1986
عوامل مؤثر بر کارایی آبشویی متناوب
با بررسی منابع میتوان گفت ك پنج عامل ،اهمیت زیادی
در آبشویی متناوب دارند ك در ادام موردبررسی قرار میگیرند.
اثر تبخیر
شاید بتوان گفت ك اثر مثهت آبشویی متناوب بر كاهش
مقدار آب الزم برای شستشوی ام ح ،محدود ب شرایط اقلیمی
با میزان تهخیر پایین است .زمانی ك آبشویی در شرایط تهخیر
باال اناام شود ،نم ی ك ب الی های كمعمق خاك آبشویی
شده ،در زمان قطع جریان توسط تهخیر ب سطح خاك
برمیگردد .همچنین بخشی از آبی ك در دور بهدی آبشویی
اعمال میشود ،در الی های باالیی خاك ب عنوان جایگزین آب
تهخیر شده ،نگ داشت میشوند و بنابراین مقدار آب باقیمانده
برای شستشوی ام ح الی های پایینتر كاهش پیدا میكند.
مینهاس و خُس تفاوتی مهنادار بین آبشویی كلراید با
مقادیر ی سان آب ،در روشهای پیوست و متناوب (با تناوب 30
روزه بین دورههای آبشویی) ،در شرایط تهخیر باال ( 7/74میلی-
متر در روز) و تهخیر متوسط ( 4/53میلیمتر در روز) مشاهده
ن ردند .زمانی ك مقدار تهخیر پایین بود ( 3/52میلیمتر در
روز) ،آبشویی كلراید درروش متناوب ب مقدار قابلتوجهی
مؤثرتر بود و نمك ب عمق پایینتری از خاك (در مقایس با
آبشویی پیوست ) منتقل میشد ( Minhas and Khosla,
.)1986
با كم كردن تهخیر از سطح خاك بین دورههای آبشویی با
كاربرد خاكپوش (مالچ ،)3میتوان كارایی آبشویی متناوب را
افزایش داد .الهت این روش مهموالً پرهزین است (مگر با
استفاده از تولیدات جانهی كارخان ها ك كاربرد اقتصادی ندارند)
و پخش خاكپوش بر سطح اراضی زمانبر خواهد بود .كارتر و
فانینگ اع م كردند ك استفاده از مالچ در آبشویی متناوب ،تأثیر
قابلتوجهی در كارایی این روش در یك دوره پنجماه داشت
2
است ( .)Carter and Fanning, 1964كرن و میاموتو
( )3220هم از روش مالچ پاشی برای بههود آبشویی ب روش
متناوب بهره بردند (ب نقل از  .)El-Baroudy, 2000میتوان
چنین نتیا گرفت ك برای حفظ تأثیر بهتر آبشویی متناوب در
شوریزدایی خاك ،باید آن را تحت شرایط كمترین مقدار مم ن

Mulch
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Keren and Miyamoto
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آبشویی و اصالح اراضی شور و سدیمی ،بخش دوم :اثر عوامل محیطی و5 ...

تهخیر (در فصل مناسب و یا با استفاده از مالچ) اناام داد تا آب
ازدسترفت در دوره انقطاع و برگشت نمك حداقل باشند.
اثر ابعاد کرت و تسطیح
آزمایشهای آبشویی خاكهای مهت ب شوری ك توسط
داهیا و هم اران در كرتهایی با ابهاد متفاوت صورت گرفت
نشان داد ك تسطیح ضهیف و ب تهع آن ،ناهمواری سطح كرت-
های آزمایشی بزرگ ( 1×1متر) منار ب ایااد چاالبهایی در
دوره انقطاع بین دو آبشویی میشود ك در سطح كرت پراكنده-
اند ( .)Dahiya et al., 1985در آبشویی پیوست  ،ب دلیل وجود
دائم عمقی از آب روی سطح خاك ،آب ب صورت ی نواخت ب
خاك اعمال شده و بنابراین راندمان آبشویی در كرتهای بزرگ،
ب روش پیوست بهتر از متناوب بود ،ولی در كرتهای كوچكتر
( 2×2متر) ب دلیل تسطیح بهتر ،راندمان آبشویی ب روش
متناوب ب صورت مهنیداری باالتر از روش پیوست بوده است.
اثر هدایت هیدرولیکی
در خاكهایی ك هدایت هیدرولی ی كمی دارند ،سرعت
پایین آب در منافذ خاك ،زمان زیادی برای پخشیدگی ام ح
درون خاكدان ها فراهم میكند و غلظت محلول درون خاكدان ها
ب آب درون خلل و فرج درشت نزدیك میگردد (حتی در
آبشوییهای پیوست ) .یادآوری میشود این امر ب جز ب زمان ،ب
ضریب پخشیدگی مؤثر و اندازه خاكدان ها همبستگی دارد.
بنابراین در خاكهای با هدایت هیدرولی ی پایین ،مزیتهای
بزرگ آبشویی متناوب ،یهنی عهور مقدار كمتر آب و زمان بیشتر
برای پخش یدگی ،در آبشویی پیوست هم ب وجود خواهد آمد.
ورما و گوپتا تفاوت اندكی در شستشوی ام ح در آبشویی
متناوب ،در مقایس با آبشویی پیوست گزارش كردند و آن را ب
هدایت هیدرولی ی پایین خاك رسی مورد مطاله مرتهط دانستند
( .)Verma and Gupta, 1989داهیا و هم اران نیز استفاده از
آبشویی متناوب را در خاكهای تراواتر ،مؤثرتر دانستند
(.)Dahiya et al., 1981
اثر وجود گیاهان
گیاهان میتوانند س نقش عمده ایفا كنند :تغییر نفوذپذیری
سطح خاك؛ با توسه ریش  ،مااری جدیدی در خاك ایااد
میشود ك فرآیند خاكدان سازی را بههود میبخشد ،بنابراین
هدایت هیدرولی ی خاك را افزایش میدهد ك این امر ،مزایای
استفاده از آبشویی متناوب را دوچندان میكند ( Kovda et al.,
 .)1973كانچانا سوت و اس وتر در آبشویی بروماید از سطح یك
چراگاه 3ب نتیا مشابهی دست یافتند .آنها دریافتند ك باران،
Pasture

3

بروماید را مؤثرتر از آب انهاشت شده آبشویی میكند
(.)Kanchanasut and Scotter, 1982
كاهش تهخیر از سطح خاك؛ گیاهان با سای ای ك بر خاك
میاندازند ،مقدار تهخیر از سطح خاك را كاهش میدهند و
ع وه بر جلوگیری از هدر رفتن آب ،مانع از برگشت نمك
میشوند ( .)Kovda et al., 1973الهت باید در نظر داشت ك
مصرف آب توسط گیاهان (تهرق) موجب افزایش حركت آب از
پایین ب سمت ناحی ریش میگردد.
از بین بردن بخشی از ام ح؛ ی ی دیگر از مزیتهای
آبشویی هنگام كشت این است ك گیاهان ،بخشی از ام ح
موجود را جذب میكنند (.)Minhas and Khosla, 1986
چاپمن گزارش كرد ك در خاكهای با شوریهای متوسط،
نمك حدود س درصد از جرم ماده خشك تولیدشده در یونا ،
ذرت و سورگوم را تش یل میداد (.)Chapman, 1966
اثر سدیمی بودن
آبشویی خاكهای شدیداً شور و سدیمی 2با قابلیت هدایت
هیدرولی ی پایین را میتوان با افزودن نمكهای قابل انح ل
كلسیم (مث ً گچ) برای جایگزینی با سدیم قابل تهادل 1خاك،
ب نحو مؤ ثرتری اناام داد .ابرول و بهومه دریافتند ك در
خاكهای شور و سدیمی ك سدیم در آنها چیرگی دارد،
آبشویی متناوب بدون افزودن گچ ،مزیت چندانی بر آبشویی
پیوست نخواهد داشت .آنها این امر را ب هدایت هیدرولی ی
پایین خاكهای شور و سدیمی مربوط دانستند .هنگامیك گچ
اضاف شود ،راندمان آبشویی بههود مییابد ،ولی آبشویی متناوب
مزیتی نداشت ك این محققین آن را ب دلیل محدود باقی
ماندن نفوذپذیری در الی سطحی خاك دانستند ( Abrol and
 .)Bhumbla, 1973طهق یافت های داهیا و هم اران ،در
خاك های شدیداً شور و سدیمی با تراوایی متوسط ك در آنها
سدیم ،كلسیم و منیزیم كاتیونهای غالب هستند ،نیازی ب
استفاده از ماده اص حكننده( 4مث ً گچ) در خاك نهوده و راندمان
آبشویی با روش متناوب ،ب مقدار قابلتوجهی باالتر از آبشویی
پیوست میباشد (.)Dahiya et al., 1981
آبشویی با آبشور
تحقیقات در استفاده از منابع آب غیرمتهارف ،غالهاً برای
بررسی اثر آن در آبیاری محصوالت بوده است و تااربی ك
استفاده از آنها را برای آبشویی و اص ح خاكهای شور و
سدیمی نشان دهد كم میباشد .در خصوص اص ح خاكهای
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شور و سدیمی ،پیشنهادهای متفاوتی ارائ گردیده است ك در
همۀ آنها حفظ ساختمان خاك ،پایداری خاكدان ها ،افزایش
منافذ خاك و اضاف كردن مواد آلی ب خاك اهمیت ویژهای
دارند (.)Rhoades et al., 1992
خاكهای سدیمی را میتوان ب سرعت ،از طریق آبشویی
مقدماتی با آب بسیار شور حاوی مقادیر زیاد كلسیم و منیزیم
بهسازی كرد و سپس با ادام آبشویی با آب با شوری كمتر،
فرآیند آبشویی را ت میل نمود .این فرایند تحت عنوان روش
رقیق كردن آبنمك مهروف میباشد (برزگر.)3187 ،
آیرز و وس ات نیز مهتقدند ك بروز اثر تخریهی سدیم،
بستگی ب هر دو عامل شوری آب آبشویی (آبیاری) و نسهت
جذب سدیم در آب دارد .هر چ شوری آب بیشتر باشد ،احتمال
مت شی شدن ذرات خاك (و درنهایت ،كاهش سرعت نفوذ آب
در خاك) كاهش خواهد یافت ( Ayers and Westcot,
.)1994
ناصری اع م كرد آبشویی خاكهای شدیداً شور و سدیمی
با آبی ك شوری پایینی داشت باشد ،مم ن است باعث
پراكندگی ذرات خاك شده و عمل آبشویی را محدود نماید .وی
بیان كرد در اص ح این خاكها ،چنانچ قابلیت هدایت
ال تری ی آب آبشویی كمتر از دو دسی زیمنس بر متر باشد،
موجب ب هم ریختن ساختمان فیزی ی خاك شده ،راندمان
آبشویی را كاهش داده و حتی متوقف میكند (.)Naseri, 1998
برزگر ( ) 3187رقیق كردن مرحل ای آب بسیار شور حاوی
كاتیونهای دو ظرفیتی را ب عنوان روشی مؤثر برای اص ح
خاكها ،بدون استفاده از مواد اص حكننده مهرفی و تأكید
میكند ك در ابتدا آب شور باعث همآوری ذرات خاك و تأمین
كلسیم برای تهادل با سدیم میشود.
بومانز با ارائ رابط ( )3گزارش كرد ك كاهش شوری
عصاره اشهاع خاك ب كمتر از درصدی از شوری آب آبشویی
میسر نیست ( .)Boumans, 1963این درصد ،نسهت رطوبت
ظرفیت زراعی ب رطوبت اشهاع آن خاك است:
 
()3
EC s   FC  ECW
  SP 
در این رابط ؛  :ECSشوری عصاره اشهاع خاك :ECW ،شوری
آب آبشویی :𝜃𝐹𝐶 ،رطوبت ظرفیت زراعی و 𝑃𝑆𝜃 :رطوبت اشهاع
خاك هستند.

برخی پژوهشهای انجامشده در جهان و ایران
شاگزیانگ اص ح خاكهای شور و سدیمی را تحت آبشویی
پیوست و متناوب ،با تحقیقات صحرایی و آزمایشگاهی بررسی و
مقایس كرد و نشان داد ك با آبشویی متناوب ،ب طور متوسط
میتوان تا  10درصد در مصرف آب صرف جویی كرد .وی

همچنین اثر بافت خاك را نیز در این زمین مورد بررسی قرار داد
و بیان كرد ك در خاكهای رسی-لومی ،آبشویی متناوب ،هم
در شوریزدایی و هم در سدیمزدایی نسهت ب آبشویی پیوست
راندمان باالتری دارد ،درحالیك در خاكهای شنی-لومی،
راندمان هر دو روش آبشویی در شوریزدایی ی سان بوده و فقط
در سدیمزدایی آبشویی ،روش متناوب راندمان باالتری دارد
(.)Shuxiang, 1998
كوت و هم اران با زه شیِ مااری جریان ترجیحی ،اثر
انقطاع جریان را بر بههود راندمان آبشویی بررسی كردند ( Cote
 .)et al., 2000آزمایشهای آنها در ستونهایی از خاك
دستنخورده اناام شد ك قه ً با دو محلول برمید كلسیم
( )CaBr2و كلرید كلسیم ( ،)CaCl2اولی ب عنوان ردیاب و
دومی برای شهی سازی فرآیند آبشویی ،اشهاعشده بودند .سپس با
استفاده از یك م ش  25-10سانتیمتری ،مااری درشت خلل
و فرج نمون ها تخلی شد تا مانند دوره انقطاع آبشویی متناوب،
فرصت توزیع مادد ام ح در خلل و فرج ریزتر فراهم آید.
خاكهای مورداستفاده در این آزمایشها سهك بودند (شامل 13
و  41/1درصد ماس ) و آزمایشهای آبشویی پیوست نیز ب عنوان
شاهد اناام گرفتند .نتایج نشان داد ك روش متناوب نسهت ب
روش پیوست  30-20 ،درصد آبشویی را بههود بخشید.
عهدلدایم و هم اران آزمایشهای صحرایی آبشویی
متناوب و پیوست را برای احیاء اراضی شمال دلتای رود نیل
اناام دادند ( .)Abdel-Dayem, 2000بافت خاك این اراضی
سنگین (بین  50تا  55درصد رس) و الی سطحی آن شامل
یك پوست نم ی 3بود ،ب طوریك شوری خاك در الی 0-30
سانتیمتر  154دسیزیمنس بر متر اندازهگیری شد .آزمایشها
شامل س تیمار بود ك در س ت رار اناام شدند؛  -T1دوازده
ماه استفاده از آب شور ( 22دسیزیمنس بر متر) و سپس ن ماه
استفاده از آب آبیاری ( 3/5دسیزیمنس بر متر) ب صورت
پیوست  -T2 ،دوازده ماه استفاده از آب شور و سپس ن ماه
استفاده از آب آبیاری ب صورت متناوب ،با تناوبهای 300-350
میلیمتری و  -T3برداشتن الی سطحی خاك تا عمق 35
سانتیمتر و سپس ن ماه استفاده از آب شور و پنج ماه استفاده از
آب آبیاری ب صورت تناوبهای  300-350میلیمتری .نتایج
نشان داد ك در تیمارهای  T1و  ،T2پس از دوازده ماه استفاده از
آب شور ،شوری در قسمت باالیی نیمرخ خاك كاهش پیدا كرد،
ولی در قسمتهای پایینتر افزایش قابلتوجهی داشت ك ب
علت جایگزینی محلول حاصل از پوست نم ی سطحی بوده
است .بهد از آبشویی با آب آبیاری ب مدت ن ماه ،شوری عصاره
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اشهاع خاك در الی  0-25سانتیمتری در تیمارهای  T2 ،T1و
 T3ب ترتیب ب  32/5 ،32/1و  2/8دسیزیمنس بر متر رسید.
این نشان میدهد ك آبشویی متناوب تأثیر چندانی بر بههود
روند آبشویی در خاكهای سنگین این منطق نداشت است .ولی
این محققین اع م كردند ك چنین روش آبشویی ،ی نواختی
نفوذ را افزایش میدهد و همچنین خشك شدن خاك بین
دورههای آبشویی متناوب ،بر بههود ساختمان خاك مؤثر است.
سوارز آزمایشهای آبشویی را در مزرع ای ب وسهت 40
ه تار در كالیفرنیای آمری ا اناام داد ( .)Suarez, 2001خاك
این مزارع در الی  0-10سانتیمتری لوم شنی خیلی ریز و یا
لوم سیلتی بود و در الی  70تا  300سانتیمتری ،در ك س لوم
رسی سیلتی طهق بندی میشد .شوری عصاره اشهاع خاك از 50
دسیزیمنس بر متر در الی  0-10سانتیمتری تا 32/7
دسیزیمنس بر متر در الی زیر  20سانتیمتری متغیر بود24 .
تن در ه تار گچ در سطح مزرع پخش شد و با استفاده از
دیسك در عمق  0-35سانتیمتری خاك مخلوط شد334 .
سانتیمتر آب ب روش پیوست  ،طی س ماه بر خاك اعمال شد.
طی مدت آزمایش  43سانتیمتر تهخیر از سطح آزاد آب اندازه-
گیری شد ،بنابراین مقدار آب نفوذ یافت ب خاك  71سانتیمتر
در نظر گرفت شد .پس از آبشویی ،شوری خاك در الی 0-10
سانتیمتری ب  4/7دسیزیمنس بر متر رسید و در الی پایینتر
از  20سانتیمتر 30/5 ،دسیزیمنس بر متر اندازهگیری شد.
دادههای صحرایی گویای ناهمگنی قابلتوجهی در نتایج آبشویی
بودند ،ب صورتی ك هدایت ال تری ی عصاره اشهاع خاك در 52
درصد از سطح مزرع  ،در الی  0-10سانتیمتری ب كمتر از
چهار دسیزیمنس بر متر رسیده بود ،درحالیك در  21درصد از
سطح مزرع  ،باالی هشت دسیزیمنس بر متر بود .این محقق
پیشنهاد داد ك مهادالت تهیین مقدار گچ موردنیاز برای آبشویی
و اص ح خاك های سدیمی ك تنها سدیم موجود در خاك را در
نظر میگیرند ،باید بامنظور كردن مقدار كلسیم موجود در خود
خاك اص ح گردند.
كروین و هم اران مقایس ای بین روشهای مختلف
تخمین نیاز آبشویی اناام دادند ( .)Corwin et al., 2007آنها
بیان كردند در محاسه نیاز آبشویی با روشهای قدیمی ك
جریان آب در خاك را ماندگار فرض كرده و همچنین رسوب
نمك و تفاوت جریان آب و ام ح در خلل و فرج كوچك و
بزرگ خاك را نادیده میگیرند ،مقدار آب آبشویی بیشتر از حد
نیاز تخمین زده میشود .این امر ع وه بر این باعث مصرف
بیشازاندازه آب میشود ،مقدار زهاب خروجی را نیز افزایش
میدهد ك اثرات مخرب زیستمحیطی دارد .بررسیها نشان
داد نیاز آبشویی با در نظر گرفتن شرایط غیر ماندگار (مث ً با
آبشویی متناوب) 18 ،درصد كمتر از مقدار محاسه شده با شرایط

ماندگار ب دست میآید .همچنین از نتایج چنین برمیآید ك
محسوب كردن شرایط غیر ماندگار و جریانهای ترجیحی،
ب اندازه محسوب كردن رسوب نمكها در پایین آوردن تخمین
نیاز آبشویی مؤثر نمیباشد.
بارنارد و هم اران آزمایشهای آبشویی را برای حذف
شوری ثانوی (در اثر آبیاری) دو نوع خاك شنی و لومی شنی ،با
استفاده از الیسیمتر اناام دادند ( .)Barnard et al., 2010در
این الیسیمتر ها قه ً ذرت با پنج كیفیت مختلف آب آبیاری،
 4/5 ،1/0 ،3/5 ،0/35و  1/0دسیزیمنس بر متر ،آبیاری شده
بود .آزمایش های آبشویی با آبی با هدایت ال تری ی 0/75
دسیزیمنس بر متر ،تحت شرایط غیراشهاع اناام شد .بهد از
اعمال آب آبشویی مهادل  0/2حام تخلخل خاك ،شوری در
نیمرخ خاك ب تهادل رسیده و نزدیك ب شوری آب آبشویی
شد .برای خاكهای شنی  0/2و برای خاكهای لومی شنی ،ب
میزان  0/1حام تخلخل ،آب مورد نیاز بود تا  70درصد نمك از
نیمرخ خاك شست شود .باقی آب (باقی  0/2حام تخلخل)20 ،
درصد دیگر از ام ح نیمرخ خاك را آبشویی مینمود ك ب گفت
این محققین ،با توج ب مقدار آب الزم برای آبشویی ،چندان
كارا نهوده است .ب عهارتدیگر ،شیب كاهش شوری خطی نیست
و با كاهش نمكهای خاك ،خارج كردن نمكهای باقیمانده
دشوارتر خواهد شد.
شریفیپور و هم اران ( bو  3124aو  )3121باهدف بررسی
توانایی كیفیتهای متفاوت آب و تأثیر روشهای آبشویی
متناوب و پیوست  ،بر شوریزدایی و سدیمزدایی خاكهای رسی
منطق جنوب خوزستان ،آزمایشهای آبشویی را در كرتهایی
محصور شده با ابهاد  3/5 ×3/5متر ،در اراضی بایر كشت و
صنهت نیش ر سلمان فارسی اناام دادند .هدف اصلی ،بررسی
ام ان استفاده از زهاب در آبشویی اراضی شور آن منطق بود.
بافت خاك اراضی منطق از نوع رسی و شوری اولی عصاره
اشهاع خاك در الی  0- 10سانتیمتری  385دسی زیمنس بر
متر بود .پیرامون كرتها تا عمق  10سانتیمتری ،نسهت ب
نشت جانهی عایقسازی و برای جلوگیری از تهخیر ،سطح آنها
با ورق های نایلونی پوشانده شد .تركیب س كیفیت آب با
هدایتهای ال تری ی ( 2/13آب رودخان كارون) 1/0 ،و 2/0
دسیزیمنس بر متر (حاصل از اخت ط زهاب این كشت و
صنهت با آب رودخان كارون) و س روش آبشویی مشتمل بر
پیوست (كاربرد  320سانتیمتر آب) ،متناوب با دو انقطاع (كاربرد
دو دور  10سانتیمتری آب با فواصل ششروزه) و متناوب با
چهار انقطاع (كاربرد چهار دور  10سانتیمتری آب با فواصل
ششروزه) ،ب صورت  33تیمار با شش ت رار در این پژوهش
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مورد استفاده قرار گرفت .تیمارها شامل؛ آبشویی با آب كارون
ب صورت پیوست ( )F1و متناوب با دو و چهار انقطاع ( F2و
 ،)F4آبشویی با زهاب با شوری  1/0دسیزیمنس بر متر
ب صورت پیوست ( )M1و متناوب با دو و چهار انقطاع ( M2و
 )M4و آبشویی با زهاب با شوری  2/0دسیزیمنس بر متر
ب صورت پیوست ( )D1و متناوب با دو و چهار انقطاع ( D2و
 10 ،)D4سانتیمتر آبشویی با آب كارون و سپس  10سانتیمتر
آبشویی با زهاب با شوری  2/0دسیزیمنس بر متر ب صورت
متناوب بافاصل شش روز ( )D1F1و دو دور آبشویی با 10
سانتیمتر آب كارون و سپس دو دور آبشویی با  10سانتیمتر
زهاب با شوری  2/0دسیزیمنس بر متر ب صورت متناوب با
فواصل شش روز ( )D2F2بودند .نتایج نشان داد ك ب جز تیمار
 ،F4در هیچیك از تیمارها شوری عصاره اشهاع خاك پس از
آبشویی ب كمتر از  5/0دسیزیمنس بر متر نرسید .همچنین،
صرف جویی ناشی از مصرف  320سانتیمتر زهاب با شوریهای
ب ترتیب  1/0و  2/0دسیزیمنس بر متر ،موجب كاهش مصرف
آب كارون برای آبشویی ب مقدار ب ترتیب  70و  51درصد در
آبشویی متناوب با چهار انقطاع گردید .ایااد چهار انقطاع در
روند آبشویی ،در مقایس با آبشویی پیوست  ،در كاربرد آب كارون
و زهابهای با شوری  1/0و  2/0دسیزیمنس بر متر ب عنوان
آب آبشویی ،موجب صرف جویی ب ترتیب  32 ،31و  21درصد
در مقدار آب آبشویی گردید ك نشان میدهد افزایش تهداد
انقطاع بر روند آبشویی مؤثر بوده و در كاربرد آبهایی با
كیفیتهای پایینتر ،كارایی بیشتری دارد .استفاده نوبتی و یا
ترتیهی آبهایی باكیفیت متفاوت ،اثر بیشتری بر آبشویی ام ح
داشت تا اخت ط آنها قهل از اعمال در آبشویی .تیمارهای  F2و
 F4ب ترتیب موجب بیشترین بههود در وضهیت سدیمی خاك
موردمطاله شدند و تیمارهای  D2 ،D1و  D4ب ترتیب كمترین
تأثیر را بر كاهش نسهت جذب سدیم داشتند .با كاهش نسهت
جذب سدیم از بیشتر از  80ب كمتر از هشت در عمق
قایقسازی شده ،در تیمارهای  D1F1 ،M4 ،M2 ،F4 ،F2و
 ،D2F2مش ل سدیمی در این شش تیمار كام ً مرتفع شد .این
محققین بیان كردند ك مقدار آب موردنیاز آبشویی برای اص ح
مش ل سدیمی در خاك موردبررسی ،كمتر از مقدار آب موردنیاز
برای حل مش ل شوری بود و ب عهارتدیگر ،سدیمزدایی سریع-
تر از شوریزدایی اناام شد.
در ایران ،در بیشتر استانهایی ك مسئل شوری خاك وجود
دارد ،آزمایشهای آبشویی اجراشده است ك در ادام (ب نقل از
شریفیپور )3121 ،ب ذكر موارد پرداخت میشود .سپاسخواه و
هم اران ( )3115در اراضی ده ده س می واقع در شرق دشت
شیراز ،سپاسخواه و سرخوش ( )3118در دشت شهان اره و دشت
رود حل در استان بوشهر ،مهاجر می نی و توسلی ( )3170در

سری خاك مسهود آباد در منطق جنوب سمنان ،یزدانی ()3172
در منطق رودشت اصفهان ،نی مرام و رضایی ( )3174در
ایستگاه تحقیقات كشاورزی میاندوآب ،مرادی و مهاجر می نی
( )3174در استان بوشهر ،پذیرا ( )3172در خوزستان ،بهزاد و
آخوندعلی ( )3183در اراضی م ثانی اهواز ،رحیمی و احمدنژاد
( )3184در اراضی كویر باستان ،محسنیفر و هم اران ()3185
در جنوبشرقی خوزستان ،خاكساری و هم اران ( )3185در
مركز ملی تحقیقات شوری در منطق چاه افضل یزد ،برزگر و
هم اران ( ) 3181در مزارع نیش ر جنوب اهواز ،رضایی صدر
( )3187در كشت و صنهت نیش ر واحد سلمان فارسی ،صراف و
هم اران ( )2030در قسمت مركزی استان خوزستان و چند تن
دیگر از محققان در سطح كشور اقدام ب اناام آزمایشهای
اص ح خاكهای شور نمودهاند .ولی این پژوهشها بیشتر
باهدف برآورد آب مورد نیاز آبشویی بوده ك یا از طریق ترسیم
منحنیهای شوریزدایی و سدیمزدایی و یا از طریق واسنای
مدلهای آبشویی اناام شده و یا اینك آزمایشها ب صورت
ساده و تا رسیدن ب شوری مناسب ادام پیدا كرده است.
ب عهارتدیگر هدف این پژوهشها ،مقایس اثر شرایط متفاوت
محیطی یا مدیریتی در فرآیند شستشوی ام ح از خاك نهوده
است (شریفیپور.)3121 ،

نتیجهگیری و جمعبندی
آبشویی ام ح با استفاده از روشهای آبیاری قطرهای و
بارانی ،منار ب ایااد جریان غیراشهاع در خاك میگردد و بدین
ترتیب ،هدر رفت آب را از میان خلل و فرج درشت خاك ك
تأ ثیری در فرآیند شستشوی ام ح ندارد ،ب حداقل میرساند.
لی ن روش آبیاری بارانی در شرایط آب و هوایی تهخیر باال ك
مهموالً خاكهای شور در آن ب وجود میآیند ،ب كاربرده نمیشود
و آبشویی با آبیاری قطرهای نیز ب تش یل پهن های نامنظم
شوری در سطح منتهی میگردد .انهاشتن آب بر سطح خاك و
روشهای آبیاری سطحی ،عملیات مهمول در آبشویی خاكهای
شور هستند ك با آبشویی متناوب میتوان راندمان آنها را در
شستشوی ام ح افزایش داد ،چراك هم شرایط ایااد جریان
غیراشهاع فراهم میشود و هم ام ح میتوانند ب سطح خارجی
خاكدان ها پخشیده شده و طی دور بهدی آبشویی ،ب آسانی از
خاك خارج گردند .اما كارایی آبشویی متناوب از عواملی چند
تأثیر میپذیرد:
 زمانی ك آبشویی متناوب در شرایط تهخیر باال اناام شود،مم ن است نم ی ك ب الی های كمعمق خاك آبشویی
شده ،در زمان قطع جریان ،توسط تهخیر ب سطح خاك بر-
گردد .تسطیح بهتر و نهود پستیوبلندی بر سطح خاك ب
راندمان این روش كمك میكند.
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 استفاده از این روش در خاكهای با هدایت هیدرولی ی،باالتر ك پتانسیل جریان ترجیحی در آنها قویتر است
.مؤثرتر خواهد بود
 حضور گیاهان با كاهش تهخیر و توسه نفوذپذیری. كارایی این روش را افزایش میدهد،سطحی
 از قابلیت آبهای،همچنین پژوهشهای مختلف مرور شده
 ب ویژه در آبشویی،شور در شستشوی ام ح ح ایت میكنند
 با زهابهایی ك،خاكهای بسیار شور یا خاكهای سدیمی
، استفاده از زهابها در آبشویی.حاوی كلسیم و منیزیم باشند
هم میتواند روشی بیخطر برای استفاده مادد از آنها باشد و
،هم از میزان آب تازه برای شستشوی ام ح ب اهد و همچنین
.ب پایداری خاكدان ها كمك نماید
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Leaching and Reclamation of Saline and Sodic Soils, Part II: Effect of Environmental
and Systematic Factors on Land Leaching Method
M. Sharifipour3*, A.A. Naseri2, A.A. Hooshmand2, A. Hassanoghli1 and H. Moazed2
Abstract
Saline irrigated lands are expanding in Iran. Developing irrigation and drainage networks in salt affected
soils in south Khuzestan will increase the quantity of saline irrigated lands. Continues and intermittent leaching
are the usual methods for reclamation of salt affected soils in arid and semi-arid areas. By intermittent leaching,
salts could be diffuse to the outer side of the aggregates in the drainage period and will be leached in the next
round of water application. The part one of these series of papers was about the reviewing theoretical and
mathematical concepts of salt transports in soil. In this part, applied aspects of salt leaching, considering
interruption and water quality will be investigated. Effectiveness of surface and pressurized irrigation methods
on salt leaching and their salt distribution patterns, considerations of leaching with saline water, factors which
affected intermittent and continues leaching (evaporation, hydraulic conductivity, existence of plants and
sodification) and a view to the world and Iran literatures are the main subjects of the paper.
Keywords: Continues Leaching, Intermittent Leaching, Hydraulic Conductivity, Aggregate, Drainage Water.
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