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 های حاصل از آبیاری زراعت نیشکر در دشت خوزستانمدیریت زهاب

 

 2و ابراهیم پذیرا *1زادهرجبفائزه 

 

 چکیده

 یراصولیغسازی ناشی از رها محیطییستزو نیز، اثرات سوء  اخیر هاییسالخشکو کشور محدود بودن منابع آبی با توجه به 
امکاان اسااداده   ها امری ضروری است. در این پژوهش آب گونهینازابرداری بهینه های حاصل از کشاورزی، مدیریت و بهرهزهاب

های مصانویی  های حاصل از کشت نیشکر در دشت خوزساان برای کشت جو و اکالیپاوس و تخلیه نهایی به تاالبمجدد از زهاب
زدایی، های شوریقرار گرفت. در این راساا، با اساداده از آزمون یموردبررسسازی صورت برنامه شبیههای تبخیری، بهو یا حوضچه

زدایی، نسابت باه تهیاه    ها در محدوده مطالعاتی تعیین شد. با اساداده از مدل تجربی شوریزدایی خاکی شوریبهارین مدل تجرب
یمقی حاصل از آبیااری زرایات    یهاتراوشکاربرد  ازایبه  (fEC)منظور تعیین میزان شوری نهایی خاک سازی، بهیک مدل شبیه

ایان گیاهاان    کشات قابال هاای  نیاز آبی جو و اوکالیپاوس، مساحت زمین نیشکر اقدام شد. سپس، بر اساس میزان زهاب نیشکر و
 هاای مصانویی، بارای تخلیاه زهااب     تعیین شد. همچنین، با تهیه یک برنامه محاسباتی، مساحت حوضچه تبخیاری و یاا تااالب   

 5/0توان شکر در سال دوم کشت، میها تعیین شد. ناایج نشان داد، با اساداده از زهاب یک هکاار زرایت نیباقیمانده از کلیه زرایت
هکااار اوکاالیپاوس    22/0تاوان  هکاار جو، می 5/0هکاار جو کشت کرد و با اساداده از باقیمانده زهاب یک هکاار نیشکر و زهاب 

های مورد زهکشی برای ایجاد یک هکاار حوضچه تبخیری )بیالن آبی صادر(، تااالب )ارتداا     کاشت. در نهایت، مساحت محدوده
+ مار(، با اساداده از مقادیر زهاب باقیمانده از زرایات نیشاکر، جاو و    5/0+ مار( و تاالب )ارتدا  سطح ایساابی 25/0سطح ایساابی 

 آمد. به دستهکاار  51/11و  11/12، 515/5برابر با  بیبه ترتزرایی  سال یکمار در طول  3434/0اوکالیپاوس برابر با 
 

 آبشویی، تاالب مصنویی، حوضچه تبخیری، زهاب زرایت نیشکر :یدیکلهای واژه
 
 

 مقدمه
و  سویکجمعیت و تقاضا برای آب و غذا از  افزایش 1

 هایبومیستزهای کشاورزی بر زهاب محیطییستزاثرات سوء 

طبیعی و منابع آبی پذیرنده از سوی دیگر، نظر ماخصصان را به 

ها جلب نموده است. اساداده آب گونهینازااساداده مجدد 

منجر به  تنهانهو نامناسب از آب در کشاورزی فاریاب  ازحدیشب

                                                           
 واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسالمی، تهاران، ایاران  گروه زرایت،  اساادیار 1

 (faizehrajabzadeh@yahoo.com)* نویسنده مسئول: 
، تحقیقاات، دانشاگاه آزاد اساالمی   اسااد گروه خاکشناسای، واحاد یلاوم و     2

 تهران، ایران
 14/1/130 :افتیدر خیتار
 25/2/1301 :رشیپذ خیتار

DOR: 20.1001.1.24764531.1401.9.1.9.0 

شدن و پیدایش مشکالت شوری اراضی در مقیاس  ییماندا

شود، بلکه موجبات از منابع آب می رویهیبوسیع و برداشت 

از آب کافی و آلوده شدن  دستیینپاوران محروم شدن بهره

منابع آب مناسب با جریان آلوده برگشای از آبیاری و تلدات ندوذ 

در کشاورزی  (.Ashour et al., 2021)سازد یمقی را فراهم می

ها، آبی، برای مهار و تنظیم شوری و ماندابی شدن خاک

اما گاهی به ؛ برخوردار است زیادی اهمیت از زهکشی اراضی

 محیطییستزهای زهکشی اثرات مندی منافع، شبکهدنبال این 

های نامناسب به آب یدیتباک، تخلیه زهاب ازجملهنیز دارند. 

ها شده و در بومموجود در طبیعت، سبب تخریب برخی از زیست

کند های پذیرنده محدودیت ایجاد میهای مدید آبکاربری

(Shaban, 2020 .)یمومی به سمای است  در حال حاضر افکار

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24764531.1401.9.1.9.0
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طراحی شوند که حدظ حیات  یاگونهبههای زهکشی شبکه که

های کشاورزی، و فعالیت شدهینتضمها بومساکنین زیست

 Khairy et al., 2022; Yazar etکیدیت آب را زایل نکنند )

al., 2017 کشورهایی است که در حال  ازجمله(. ایران نیز

ها و حاضر با این مشکالت روبرو است و بسیاری از تاالب

 جوارهمهای کشاورزی ها در اثر ورود زهاب زمینرودخانه

 (.1411)مخااران و همکاران،  اندشدهآلوده

که اغلب  خشکیمهندر مناطق خشک و  کهینابا توجه به 

است و برای اصالح ها مطرح مسائل شور و سدیمی بودن خاک

آب نیاز است، با  یتوجهقابلها از طریق آبشویی به مقادیر آن

های حاصل از توجه به کمبود منابع آبی، اساداده مجدد از زهاب

 یرمساقیمغصورت مساقیم و یا ها چه بهزهکشی این خاک

در بعضی از  (.Tanji and Kielen, 2002) است یرناپذاجاناب

باشد، اگر از این می یمقکماین مناطق که دارای سطح ایساابی 

یمقی، سبب خیز سطح ایساابی و  ندوذ باها اساداده نشود، آب

احامال ندوذ این  کهیناشود و یا می بروز مشکالت شوری خاک

های آب زیرزمینی با کیدیت مناسب و خطر آلوده ها به سدرهآب

. در این (Moursi et al., 2022) ود داردها وجشدن این آب

های برگشای حاصل آوری آبراساا، یکی از اقدامات الزم جمع

-ها در امور زرایی و باغی میاز کشاورزی و اساداده مجدد از آن

باشد. هدف اصلی اساداده مجدد از زهاب، کاهش مقادیر زهاب 

را  یدسارسقابلکه همزمان باوان آب اضافی طوریاست به

و پذیرا،  زادهرجبکرد ) تأمینبرای آبیاری و یا مصارف دیگر 

(. اساداده مجدد تنها در صورتی مدید است که زهاب از 1411

 ,Ashu and Lee)کیدیت خوب و قابل قبولی برخوردار باشد 

2018.) 

ای توسط جرجنسن و همکاران، از زهاب حاصل در مطالعه

اساداده شد. زهاب پنبه که از کشت هویج، برای آبیاری پنبه 

حجم آن کمار شده و از لحاظ نمک و یناصر سمی مانند 

تر شد، برای آبیاری اوکالیپاوس اساداده گردید و سلینیم غلیظ

به زهاب حاصل برای آبیاری نویی هالوفیت به نام آترپلیکس 

های تبخیری رفت. زهاب نهایی با غلظت باال به حوضچه کار

نشان داد، این روش برای کاهش حجم و  تخلیه گردید. ناایج

های اناقال و اساداده مؤثر از زهاب بسیار مدید است، اما هزینه

Jorgensen ) باشدهای تبخیری باال میتخلیه زهاب به حوضچه

et al., 1992). 

(، برای قسمای از جنوب و 1411مخااران و همکاران )

آب شیرین روبرو  تأمینجنوب غرب خوزساان که با محدودیت 

حل مناسبی برای کشت گیاه است، اساداده از زهاب نیشکر را راه

و  پورشریدیکینوا در بهار و تابساان معرفی کردند. همچنین، 

 های با کیدیت مناسب( نشان دادند که از زهاب1411همکاران )

مقاوم به  کشت گیاهان توان برایمی، در جنوب خوزساان

 هایاز طوفان جلوگیری برای طبیعی منابع توسعه و شوری

در یک مدیریت زهاب  منظوربهاساداده کرد. لای،  گردوغبار

سامانه اگروفرساری در کالیدرنیا، از زهاب یک محصول حساس 

شوری برای آبیاری پنبه که مقاوم به شوری است، اساداده  به

-کرد. این چرخه چند بار تکرار شد و زهاب حاصل به حوضچه

خیری تخلیه گردید. ناایج نشان داد، مزیت اصلی این های تب

کمار آب  هدر رفتسامانه ورود کمار آب به حوضچه تبخیری و 

 منظوربهگراتان و همکاران، . (Letey et al., 2005) باشدمی

کاهش حجم زهاب، نسبت به اساداده ماوالی از زه آب برای 

et  Grattan) آبیاری ده محصوالت مقاوم به شوری اقدام کردند

al., 2004) . ،افزایش سطح زیر  منظوربهدر پژوهشی دیگر

کشت و کاهش حجم زهاب، برای آبیاری گندم از زهاب اساداده 

درصد یملکرد محصول گندم حاصل شد  40که طوریشد، به

(Arun and Priyanka, 2021.) 

فوق و محدود بودن منابع آبی، یکی  با توجه به توضیحات

های کشاورزی و کاربرد مجدد آوری زهاباز اقدامات الزم جمع

. لذا، در این تحقیق به استهای اصالحی و زرایی در برنامه

ارائه یک راهکار مناسب مدیریای برای اساداده مجدد و دفع 

حاصل از آبیاری زرایت نیشکر در بخشی از اراضی  هایزهاب

 ی اساان خوزساان پرداخاه شد.میان

 

 هامواد و روش

، بخشی از اراضی میانی اساان یبررس موردمحدوده  

خوزساان در جنوب غرب ایران است. این اراضی بین طول 



  121... خوزستان دشت در نیشکر زراعت آبیاری از حاصل های زهاب مدیریت

 

طول شرقی  34°51´05"تا  34°30´50"جغرافیایی

است و  شده واقعیرض شمالی  41°45´10"تا  41°23´25"و

از شمال به رودخانه دز، از شرق به رودخانه کارون، از غرب به 

 .گرددتهران و از جنوب به شهر اهواز محدود می-آهن اهوازراه

بندی جامع وزارت بر اساس طبقه مطالعه موردهای منطقه خاک

بندی سیلای و از نظر ردهطور یمده رسیبه 1کشاورزی آمریکا

ها باشد، محدودیت یمده این زمینمی 2تیپیک هاپلوسالید

 شوری و سدیمی بودن و سطح باالی آب زیرزمینی است.

 مطالعه موردبرخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی منطقه 

 آمده است. 2و  1در جدول 

های حاصل از منظور مدیریت زهابدر این تحقیق، به

آوری و اساداده مجدد این آبیاری زرایت نیشکر، امکان جمع

 قرار گرفت: یموردبررسچهار گزینه زیر  صورتبهها، آب

 گزینه اول -

آوری زهاب نیشکر و اساداده مجدد برای کشت جو و جمع

اساداده از باقیمانده زهاب نیشکر و جو برای آبیاری اوکالیپاوس 

 تبخیری. مصنویی و یا حوضچه و تخلیه زهاب نهایی به تاالب
 

 گزینه دوم -

اساداده مجدد برای کشت جو و آوری زهاب نیشکر و جمع

 مصنویی و یا حوضچه تبخیری. تخلیه نهایی به تاالب
 

 گزینه سوم -

آوری زهاب نیشکر و اساداده برای کشت اوکالیپاوس جمع

 .تبخیری مصنویی و یا حوضچه و تخلیه نهایی به تاالب
 

 گزینه چهارم -

آوری زهاب نیشکر و اساداده برای کشت اوکالیپاوس جمع

اساداده از باقیمانده زهاب نیشکر و اوکالیپاوس برای آبیاری و 

 تبخیری. مصنویی و یا حوضچه جو و تخلیه نهایی به تاالب

ها برای یک قطعه با مساحت هزار امکان اجرای این مدل

 با، مطالعه موردهای مورد کشت نیشکر از منطقه هکاار از زمین

 قرار گرفت. یبررس مورد، درصد 15 یابیدساقابلآبیاری  راندمان

                                                           
1United State Department of Agriculture (USDA) 
2Typic Haplosalid 

-شوری"ها، ابادا فرایند برای بررسی امکان ارائه این گزینه

مدل "قرار گرفت. بدین منظور  موردمطالعهها خاک "زدایی

های منطقه برای خاک 1به شرح رابطه  "زداییتجربی شوری

 (.1410و همکاران،  زادهرجبآمد ) به دست شدهپردازش
 

(1) 
[(ECf−ECeq)/(ECi−ECeq)]

= 0.222 exp [−1.047(f/v )/(Dlw/Ds)] 

مقادیر شوری یصاره  یببه ترت، fEC و iEC که در آن:

، شوری eqECاشبا  خاک قبل و پس از یملیات آبشویی، 

نسبت یمق آب آبشویی  ؛(s/DlwD)تعادلی یصاره اشبا  خاک، 

 راندمان ضریب؛ f، ق خاکی که اصالح آن مورد نظر استبه یم

 رطوبت میزان ؛ vخاک و رخنیم از محلول هاینمک آبشویی

 باشد.فرایند آبشویی می طی خاک حجمی

تحت  "سازیشبیه"، یک مدل 1سپس با اساداده از رابطه 

تهیه شد. این مدل قادر است میزان  4ینوان فرایند آبشویی

کاربرد  ازایرا به  (fEC)شوری نهایی یصاره اشبا  خاک 

یمقی حاصل از آبیاری زرایت نیشکر با دقت نسبی  هایتراوش

های ورودی مدل شامل، شوری اولیه نماید. داده بینییشپ

(iEC) (برای نیمرخ خاک به ضخامت  یمنسز یدس )5/1بر مار 

(، fها )های محلول از نیمرخ خاک، راندمان آبشویی نمکمار

بر  یمنسز یدس 2/2شوری تعادلی یصاره اشبا  خاک برابر 

بر مار،  یمنسز یدس 45/1مار، شوری ماوسط آب آبیاری برابر 

یمقی ماهیانه  یهاتراوش(، مقادیر vمیزان رطوبت حجمی )

 باشد.( می4حاصل از آبیاری زرایت نیشکر )مار( )جدول 

زدایی فقط توسط در این مدل، فرض شده که فرایند شوری

برای تعیین  و نیز شودیمقی آب آبیاری انجام می هایتراوش

های خاک در اناهای هر ماه، ساون خاک تا شوری نهایی الیه

ماری تدکیک گردیده است  25/0ماری به شش الیه  5/1یمق 

شوری  ینوانبههای خاک در اناهای هر ماه و شوری نهایی الیه

 اولیه در ابادای ماه بعد منظور شده است.

بدین ترتیب، با توجه به میزان شوری نهایی یصاره اشبا  

و با در نظر گرفان  حاصل از مدل فرایند آبشویی (fEC)خاک 

                                                           
3Leaching Process 



  1011 بهار و تابستان ،1 شماره ،9 جلد کشاورزی، در آب مدیریت نشریه  122

 

که حداکثر پاانسیل یملکرد محصول جو و  این نکاه

و  0/4تا مقادیر شوری یصاره اشبا  خاک  یببه ترتاوکالیپاوس 

d Maas anگردد )بر مار حاصل می یمنسز یدس 0/1

Hoffman, 1977توان بیان نمود که با اساداده از زهاب (، می

حاصل از سال اول )پلنت( و دوم )راتون اول( کشت نیشکر، 

پذیر است یا این امکان وجود اوکالیپاوس امکانکاشت جو و 

 ندارد.

آوری اطالیاتی در خصوص در مرحله بعد، نسبت به جمع

های مخالف نیاز آبی خالص نیشکر، جو و اوکالیپاوس برای ماه

اقدام شد. سپس  CropWat افزارنرمسال زرایی با اساداده از 

ندمان آبیاری توسط مقادیر آب خالص مورد نیاز و با توجه به را

برای جو و اوکالیپاوس، نیاز  درصد 54برای نیشکر و  درصد 15

یمقی با مدنظر داشان  هایتراوشآبی ناخالص، منشأ و میزان 

موارد کنارل بیالن آب و نمک در محدوده توسعه ریشه گیاهان، 

 (.5تا  4محاسبه گردید )جداول 

 درصد 24با توجه به اطالیات حاصل و منظور نمودن 

تلدات یمقی  درصد 44تلدات یمقی آب آبیاری برای نیشکر، 

آب آبیاری برای جو و اوکالیپاوس، میزان آب مصرفی، موارد 

و نیز شدت تخلیه زهکشی محاسبه گردید  کاربرد آب آبیاری

 (.5تا  4)جداول 

 
 

 

 

 

 های منطقه موردمطالعههای مختلف نیمرخ خاکبرخي خصوصیات شیمیایي الیه -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+Na Ca2++Mg2+ +Ex.Na C.E.C آهک گچ 

 pH 

 یمق خاک الکاریکی هدایت
زمان 

 بردارینمونه
 مارسانای مارزیمنس بر دسی درصد نت در صد گرم خاک خشکواالاکیمیلی نت در لیارواالاکیمیلی

0/2545 0/111 5/5 3/10 32/0 2/21 2/5 5/103 25-0 

 قبل از
 آبشویی

0/111 1/245 4/3 1/11 25/0 4/40 5/5 1/30 50-25 

0/312 3/153 0/3 3/11 14/0 5/40 1/5 3/23 55-50 

0/454 4/142 2/3 5/12 05/0 1/42 0/4 1/42 100-55 

0/444 3/142 1/4 2/11 01/0 3/43 1/5 5/40 125-100 

0/401 4/120 5/3 2/12 01/0 4/43 0/4 1/21 150-125 

 های منطقه موردمطالعهبرخي خصوصیات فیزیکي خاک -1جدول 

 کالس شوری و قلیائیت اراضی بافت

یمق سطح 
 ایساابی
 

هدایت 
 هیدرولیکی 

 

یمق الیه 
 غیرقابل ندوذ 

 

 سریت ندوذ پایه اراضی
 

 مار مار در روز مار

 
 سانایمار در سایت

 پس از آبشویی قبل از آبشویی    از آبشوییپس  قبل از آبشویی 

 3A4S 1A2S 15/4 04/1 4/1 13/0 21/0 سیلای -رسی
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 موردمطالعهموارد کاربرد آب آبیاری و میزان تلفات آب کاربردی برای کشت نیشکر در منطقه  -3جدول 

 های سالماه ردیف
حجم آب مصرفی در 

 هکاار
 مکعبمار

یمق آب مصرفی 
 در هکاار

 مار 

 *یمق آب مصرفی

شدت تخلیه  مار 
 زهکشی

 روز در ماریلیم

 حجم آب زهکشی
مارمکعب در روز در 

 گیاه یآب یازن هکاار
 (درصد 52)

یمقی  هایتراوش
 (درصد 24)

11/4 10/0 25/0 45/0 5/4505 فروردین 1  1/41 

10/4 12/0 41/0 34/0 4/3424 اردیبهشت 2  0/41 

 4/41 14/4 12/0 41/0 33/0 0/3435 خرداد 4

 0/43 30/4 11/0 25/0 44/0 5/4551 تیر 3

 1/15 51/1 05/0 14/0 14/0 1/1513 مرداد 5

 2/14 42/1 03/0 11/0 15/0 1/1351 شهریور 1

 4/14 44/1 03/0 10/0 13/0 1/1315 مهر 5

 0/4 40/0 02/0 01/0 01/0 5/451 آبان 4

 1/4 41/0 01/0 02/0 04/0 1/441 آذر 1

 5/4 45/0 01/0 04/0 03/0 5/311 دی 10

 0/10 00/1 04/0 04/0 11/0 0/1055 بهمن 11

 5/21 15/2 01/0 11/0 24/0 0/2251 اسدند 12

 - - 51/0 445/1 55/2 2/25344 جمع کل

 برای سایر تلدات یمقی منظور شده است.درصد  5در روش آبیاری سطحی و  اجانابرقابلیغ هدر رفت درصد 24*میزان تلدات یمقی 

 
 موردمطالعهای در منطقه موارد کاربرد آب آبیاری و میزان تلفات آب کاربردی برای کشت جو دانه -4جدول 

 های سالماه ردیف
در حجم آب مصرفی 

 هکاار

 مکعبمار

یمق آب مصرفی 
 در هکاار

 مار 

  *یمق آب مصرفی

شدت تخلیه  مار
 زهکشی

 روز درمار یلیم

 حجم آب زهکشی 

گیاه  یآب یازن در هکاارمارمکعب در روز 
 (درصد 12)

یمقی  هایتراوش
 (درصد 44)

 5/23 35/2 04/0 12/0 2/0 0/2000 فروردین 1

 5/4 45/0 01/0 02/0 04/0 0/244 اردیبهشت 2

 - - - - - - خرداد 4

 - - - - - - تیر 3

 - - - - - - مرداد 5

 - - - - - - شهریور 1

 - - - - - - مهر 5

 - - - - - - آبان 4

 - - - - - - آذر 1

 - - - - - - دی 10

 1/2 21/0 01/0 01/0 04/0 2/221 بهمن 11

 3/11 13/1 04/0 01/0 01/0 0/414 اسدند 12

 - - 124/0 201/0 444/0 0/4455 جمع کل

 برای سایر تلدات یمقی منظور شده است. درصد 10در روش آبیاری سطحی و  اجانابرقابلیغ هدر رفت، درصد 24*میزان تلدات یمقی 
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 موردمطالعهکاربرد آب آبیاری و میزان تلفات آب کاربردی برای کشت اوکالیپتوس در منطقه  موارد -5جدول 

 های سالماه ردیف
 حجم آب

مصرفی در هکاار 
 مارمکعب

یمق آب مصرفی 
 در هکاار 

 مار

  *یمق آب مصرفی

 مار
شدت تخلیه 
 زهکشی

 روز درمار یلیم

حجم آب زهکشی 
گیاه  یآب یازن مارمکعب در روز در هکاار

 (درصد 12)
یمقی  هایتراوش
 (درصد 44)

1/10 01/1 04/0 05/0 04/0 0/421 فروردین 1  

3/15 53/1 05/0 01/0 13/0 0/1311 اردیبهشت 2  

1/22 21/2 05/0 12/0 11/0 0/1413 خرداد 4  

1/21 11/2 01/0 15/0 23/0 0/2311 تیر 3  

5/25 55/2 01/0 13/0 22/0 0/2235 مرداد 5  

1/21 11/2 05/0 11/0 14/0 0/1551 شهریور 1  

2/11 12/1 05/0 04/0 14/0 0/1255 مهر 5  

3/4 43/0 01/0 02/0 04/0 0/252 آبان 4  

2/0 02/0 001/0 001/0 002/0 0/15 آذر 1  

 - - - - - - دی 10

 - - - - - - بهمن 11

 5/5 55/0 02/0 04/0 03/0 0/311 اسدند 12

 - - 351/0 54/0 252/1 0/12503 جمع کل

 برای سایر تلدات یمقی منظور شده است.درصد  10در روش آبیاری سطحی و  اجانابرقابلیغ هدر رفت، درصد 24*میزان تلدات یمقی 

 

 زیر مورد آزمون قرار گرفاند: شرطبهسپس چهار گزینه 
در گزینه اول، امکان اجرای این مدل برای هزار هکاار از 

قرار گرفت.  یبررس موردهای مورد کشت نیشکر، زمین

از زهاب حاصل از مزار  نیشکر برای آبیاری زرایت  کهیطوربه

باقیمانده از  زهابحاصل از زرایت جو و  زهابجو و سپس از 

زرایت نیشکر برای آبیاری اوکالیپاوس اساداده شده و زهاب 

ها که حجم آن کم شده، اما غلظت کلیه زرایتباقیمانده از 

یا تاالب مصنویی نمک افزایش داشاه، به حوضچه تبخیری و 

 ریخاه شود.

برای بررسی امکان ارائه این گزینه، ابادا نسبت به اجرای 

زدایی سازی فرایند آبشویی برای بررسی فرایند شوریمدل شبیه

های مخالف نیمرخ خاک اقدام شد. بر های محلول در الیهنمک

اساس اجرای این مدل، چگونگی تغییرات میزان شوری نهایی 

از سطح خاک در سال اول و  یمار 5/1تا یمق  یصاره اشبا 

 آمد. به دستدوم کشت نیشکر 

با توجه به باال بودن سطح آب زیرزمینی شور در منطقه، 

های زهکشی شده و های زیرین وارد لولهمقداری شوری از الیه

شوری نهایی زهاب خروجی از زهکش، در واقعیت بیشار از 

سازی فرایند آبشویی مدل شبیهبا اساداده از  شدهمحاسبهمقادیر 

(. 1412؛ برمکی و همکاران، 1412)مخااران و همکاران،  است

های خروجی زهاببدین منظور نسبت به محاسبه شوری واقعی 

مار اقدام  102و  15، 55، 35زهکشی  هایبافاصلهبرای حالای 

با فرض  شدهگداههای زیرزمینی گردید. فواصل زهکش

غیرهمگام )ناپایدار( بودن جریان، با روش تعادل دینامیکی برای 

های زهابمحاسبه شد. شوری  موردمطالعههای محدوده زمین

 باالییهای های ورودی بخشجریان خروجی ماأثر از دو بخش

 به دست 2رابطه با اساداده از  های زیرزمینیزهکشپایینی و 

 (.1412 آمد )برمکی و همکاران،

 

(2) 𝐸𝐶𝑑 = 𝑎 . 𝐸𝐶𝑡 + 𝑏 . 𝐸𝐶𝑏 

 

 

از بخش باالیی زهاب ورودی  ، شوریtECکه در آن: 

دسی زیمنس )زیرزمینی  هایبه زهکشها محل نصب زهکش

از بخش پایین محل نصب زهاب ورودی  ، شوریbEC(، مار بر

و ( مار دسی زیمنس بر)زیرزمینی  هایبه زهکشها زهکش
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dEC های زیرزمینی خروجی از زهکش، شوری نهایی زهاب

به  3و  4با اساداده از روابط  bو  a. همچنین، ضرایب است

 آمد. دست
 

(4) 
a =

4𝑘ℎ2

𝐿2

8𝐾𝐷ℎ + 4𝑘ℎ2

𝐿2

=
4𝑘ℎ2

4𝑘ℎ(2𝐷 + ℎ)

=
ℎ

(2𝐷 + ℎ)
      

 

(3) 
b =

8𝑘𝐷ℎ
𝐿2

8𝐾𝐷ℎ + 4𝑘ℎ2

𝐿2

=
8𝑘𝐷ℎ

4𝑘ℎ(2𝐷 + ℎ)

=
2𝐷

(2𝐷 + ℎ)
 

 

هیدرولیکی اشبا  خاک )مار در روز(،  یتهدا k که در آن

hکننده در حد وسط دو ایساابی باالی الیه محدود ارتدا  سطح ؛

های ارتدا  سطح آب درون زهکش ؛D(، مار) خط زهکش

ضخامت الیه آبدار در بخش زیرین ) کنندهباالی الیه محدود

. استها )مار( فاصله زهکش ؛،L( )مار( و قرار زهکشامحل اس

 به دستنایجه کلی زیر  2در رابطه  3و  4ینی روابط با جایگز

 آید.می
 

(5) 𝐸𝐶𝑑 = {[
ℎ

(2𝐷 + ℎ)
] . 𝐸𝐶𝑡 + [

2𝐷

(2𝐷 + ℎ)
] . EC𝑏} 

 

 ازای، نسبت به محاسبه شوری نهایی زهاب به بدین ترتیب

و نیز ماوسط شوری نهایی  شدهاشارههر یک از فواصل زهکش 

اول و ، در سال موردمطالعههای زهاب در هزار هکاار از زمین

 دوم کشت نیشکر اقدام شد.

با توجه به مقادیر شوری نهایی زهاب حاصل از کشت 

و  شدهمحاسبهنیشکر در سال اول و دوم، بعد از ایمال ضرایب 

با یادآوری این نکاه که حداکثر پاانسیل یملکرد محصول جو و 

و  0/4تا مقادیر شوری یصاره اشبا  خاک  به ترتیباوکالیپاوس 

 Maas andگردد )بر مار حاصل می نسدسی زیم 0/1

Hoffman, 1977 امکان کشت جو و اوکالیپاوس با اساداده از ،)

 زهاب حاصل از سال اول و دوم کشت نیشکر بررسی شد.

سپس، با اساداده از تقسیم زهاب یک هکاار زرایت نیشکر 

( )در ماهی که 3( بر نیاز آبی جو در یک هکاار )جدول 4)جدول 

جو  کشتقابلهای از آبی را دارد(، مساحت زمینجو حداکثر نی

که امکان آبیاری با زهاب یک هکاار زرایت نیشکر را دارند و 

همچنین، با اساداده از تقسیم باقیمانده زهاب جو و نیشکر 

( )در 5( بر نیاز آبی اوکالیپاوس در یک هکاار )جدول 5)جدول 

-مساحت زمینماهی که اوکالیپاوس حداکثر نیاز آبی را دارد(، 

اوکالیپاوس که امکان آبیاری با باقیمانده زهاب  کشتقابلهای 

 دارند، مشخص شد. جو و نیشکر را

تحت ینوان حوضچه  "برنامه محاسباتی"در ادامه، با تهیه 

-تبخیری نسبت به تعیین مساحت حوضچه تبخیری و یا تاالب

 هاهای مصنویی، برای تخلیه زهاب باقیمانده از کلیه زرایت

اقدام شد. با اساداده از این برنامه برای سه حالت حوضچه 

ای که میزان آب ورودی و تبخیری )بیالن آبی صدر( )حوضچه

+ 25/0خروجی آن برابر باشد(، تاالب )با ارتدا  سطح ایساابی 

مار  25/0ای که یمق آب اساغراقی به روی آن مار( )حوضچه

+ مار( به مساحت 5/0باشد( و تاالب )با ارتدا  سطح ایساابی 

های مورد و مساحت زمین یازموردنیک هکاار، مقادیر آب 

های مورد زهکشی، از زهکشی محاسبه شد. مساحت زمین

تقسیم زهاب سالیانه قابل ورود به حوضچه برای برقراری 

ها در به مقادیر زهاب باقیمانده از زرایت شدهگداههای بیالن

 آمد. به دستزرایی  سال یکطول 

های ورودی برای اجرای این برنامه محاسباتی، مقادیر داده

یمقی ماهیانه، ارقام بارندگی ماهیانه، مقادیر تبخیر  هایتراوش

و نیز  از سطح آب اساغراقی بر روی حوضچه تبخیری یا تاالب

مقادیر ندوذ یمقی )تراوش از سطح خاک حوضچه یا تاالب به 

 مدتیطوالنساس ارقام . میزان بارندگی )بر ااستدرون خاک( 

بارش در منطقه(، میزان تبخیر از سطح حوضچه و یا سطح آب 

ها )با ایمال ضریب تعدیل به ارقام تشاک اساغراقی تاالب

 5/1( و میزان ندوذ یمقی از کف حوضچه )معادل Aکالس 

های سنگین بافت و بایر در منطقه( مار در روز برای خاکمیلی

برابر با  به ترتیبزرایی مقادیری ثابت و  سال یکدر طول 

 آنچهبنابراین، ؛ مار منظور گردید 5355/0و  1505/2، 21404/0

+ و 25/0را برای برقراری بیالن آبی )صدر،  موردنظرشرایط 
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های حاصل از آبیاری کرد، مقادیر زهابمی تأمین+ مار( 50/0

وان ارقام ینبه شدهیینتعهای بود. همچنین، با کاربرد مساحت

مبنا، نسبت به محاسبه بیالن آبی و اجزاء مربوطه با اساداده از 

های دوم، سوم و چهارم نیز برنامه محاسباتی اقدام شد. گزینه

در نهایت بهارین  قرار گرفاند. یموردبررسمشابه گزینه اول 

 گزینه مدیریت زهاب، بر اساس موارد زیر اناخاب شد:

کماری به حوضچه تبخیری و در کدام گزینه، زهاب نهایی 

مساحت بیشاری از  ازایگردد. به یبارتی، به یا تاالب تخلیه می

های مورد زهکشی کدام گزینه، نیاز به یک هکاار حوضچه زمین

-که در این صورت مساحت زمین باشدتبخیری و یا تاالب می

شود، کمار از سایر اساداده می یرقابلغهایی که به این وسیله 

ها که به در کدام گزینه، بخش زیادتری از زمین است. هاگزینه

ها اساداده بهینه دلیل کمبود آب بدون اساداده مانده و یا از آن

 گردد.شود، وارد چرخه تولید کشاورزی مینمی
 

 بحث و نتایج

 کیدیت با آب منابع کمبود به توجه با پژوهش، این در

 نامطلوب اثرات از جلوگیری نیز و فاریاب کشاورزی برای مناسب

 نیشکر زرایت از حاصل زهاب رهاسازی از ناشی محیطییستز

 یموردبررس زهاب مدیریت هایگزینه برخی کارون، رودخانه به

 .گرفت قرار

 نیشکر، کشت از حاصل هایزهاب آوریجمع اول، گزینه

 به نهایی تخلیه و اوکالیپاوس سپس و جو برای مجدد اساداده

 :مصنویی تاالب یا و تبخیری حوضچه

 برای آبشویی فرایند سازیشبیه مدل اجرای اساس بر

 هایالیه در محلول هاینمک زداییشوری فرایند بررسی

 نهایی شوری میزان تغییرات چگونگی خاک، نیمرخ مخالف

 کشت اول سال برای خاک سطح از یمار 5/1 یمق تا زهاب

 . است شده ارائه 1 شکل در نیشکر

 شوری داد، نشان نیشکر کشت دوم سال در هابررسی ناایج

 برابر هاماه تمامی در و خاک ماری 5/1 یمق تا زهاب نهایی

 بر یمنسز یدس 2/2 برابر و خاک اشبا  یصاره تعادلی شوری

 .است مار

 

 

 )سال اول کشت نیشکر( یمتر 5/1تغییرات شوری نهایي زهاب تا عمق  -1شکل 

 

شد، برای دسایابی به شوری نهایی و  گداهطور که همان

واقعی زهاب، با در نظر گرفان خاک در شرایط کمی بیشار از 

ظرفیت زرایی، چنین فرض شد که با توجه به باال بودن سطح 

های آب زیرزمینی شور در منطقه، مقداری از شوری زیر زهکش

و شوری نهایی زهاب خروجی از  زیرزمینی وارد زهکش شده

 1در شکل  شدهمحاسبهقعیت بیشار از مقادیر زهکش، در وا

-. ناایج محاسبه ضرایبی برای تعیین مقدار شوری که بهاست

های زیرزمینی زهکش (bC)و پایین  (tC)وسیله زهاب از باال 

(، نشان داد که 3و  4شود )با اساداده از روابط وارد زهکش می

 ترتیببه مار،  35این ضرایب برای حالای با فاصله زهکش 
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مار، معادل  55، برای فاصله زهکش 54/0و  25/0معادل 

و  11/0مار، معادل  15، برای فاصله زهکش 415/0و  145/0

 41/0و  11/0مار، معادل  102و برای فاصله زهکش  43/0

. در ادامه، ناایج محاسبه شوری نهایی زهاب و واقعی به است

ل و دوم در سال او شدهاشارههر یک از فواصل زهکش  ازای

 آمده است. 4و  2های کشت نیشکر در شکل

 

 
 

 )سال اول کشت نیشکر( شدهمحاسبهمتری بعد از اعمال ضرایب  5/1تغییرات شوری نهایي زهاب تا عمق  -2شکل 

 
 

 
 

 )سال دوم کشت نیشکر( شدهمحاسبهبعد از اعمال ضرایب  متری 5/1تا عمق تغییرات شوری نهایي زهاب  -3شکل 

 

بررسی مقادیر شوری نهایی زهاب حاصل از کشات نیشاکر   

( با در نظر گرفان این نکاه 4و  2های در سال اول و دوم )شکل

که حاداکثر پاانسایل یملکارد محصاول جاو و اوکاالیپاوس در       

 به دستمار  بر زیمنسدسی 0/1و  0/4 به ترتیبمقادیر شوری 

آید، نشان داد که باا اسااداده از زهااب حاصال از ساال دوم      می

توان اقدام به کشات جاو و اوکاالیپاوس کارد.     کشت نیشکر می

توان از زهاب سال اول کشات  مدیریت بهار زهاب، می ورمنظبه

 هایی کاه بارای  و اصالح خاک و زمین یسازآمادهنیشکر برای 

 است، اساداده کرد. شدهگرفاهکشت جو و اوکالیپاوس در نظر 

جو  کشتقابلهای در مرحله بعد، ناایج تعیین مساحت زمین

و اوکالیپاوس، نشان داد با اساداده از زهاب یک هکااار زرایات   

هکااار جاو کشات کارد و باا اسااداده از        5/0تاوان  نیشکر مای 

-هکاار جو، مای  5/0باقیمانده زهاب یک هکاار نیشکر و زهاب 

به  5و  1هکاار اوکالیپاوس کاشت. مندرجات جداول  22/0توان 

ک هکاار زرایت نیشکر و تغییرات بیالن آبی در ترکیب ی ترتیب

هکاار زرایت جو و تغییارات بایالن آبای در ترکیاب یاک       5/0
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 دهد.اوکالیپاوس )گیاه سوم( را نشان میهکااار   22/0هکاار جو )گیااه دوم( و   5/0هکاار زرایت نیشکر، 

 

 مکعب(هکتار زراعت جو )گیاه دوم( در سال زراعي )متر 5/0تغییرات بیالن آبي در ترکیب یک هکتار زراعت نیشکر )گیاه اصلي( و  -6جدول 

 یموردبررسیوامل   ردیف

ین
رد
رو
ف

ت 
هش

دیب
ار

 

داد
خر

 

یر
ت

داد 
مر

ور 
هری

ش
 

هر
م

ان 
آب

 

ذر
آ

ی 
د

من 
به

ند 
سد
ا

 

جمع 
 سالیانه

 25344 2251 1055 311 441 451 1315 1351 1513 4551 3435 3421 4505 حجم آب مصرفی نیشکر 1

 5144 140 400 110 14 230 430 304 313 1054 1220 1210 140 حجم زهاب نیشکر 2

 1514 343 114 - - - - - - - - 132 140 حجم آب مصرفی جو 4

 5320 111 145 110 14 230 430 304 313 1054 1220 1014 - باقیمانده زهاب نیشکر 3

 143 115 43 - - - - - - - - 53 452 حجم زهاب جو 5

 1053 411 140 110 14 230 430 304 313 1054 1220 1122 452 و جو باقیمانده زهاب نیشکر 1

 
هکتار زراعت اوکالیپتوس  22/0جو )گیاه دوم( و هکتار زراعت  5/0تغییرات بیالن آبي در ترکیب یک هکتار زراعت نیشکر )گیاه اصلي(،  -7جدول 

 مکعب()گیاه سوم( در سال زراعي )متر

 یموردبررسیوامل  ردیف

ین
رد
رو
ف

ت 
هش

دیب
ار

 

داد
خر

 

یر
ت

داد 
مر

ور 
هری

ش
 

هر
م

ان 
آب

 

ذر
آ

ی 
د

ن 
هم
ب

ند 
سد
ا

 

 جمع سالیانه

 1053 411 140 110 14 230 300 304 314 1054 1220 1122 452 و جو باقیمانده زهاب نیشکر 1

 2551 12 - - 3 10 241 445 314 540 310 414 141 حجم آب مصرفی اوکالیپاوس 2

 4404 211 140 110 41 140 111 21 - 524 410 410 112 زهابباقیمانده  4

 1035 45 - - 2 24 105 135 144 202 151 111 11 حجم زهاب اوکالیپاوس 3

5 
 باقیمانده زهاب نیشکر،
 جو و اوکالیپاوس

210 121 111 523 144 114 221 204 11 110 140 403 3434 

 

برنامه محاسباتی با ینوان حوضچه تبخیری  جدر نهایت، ناای

های مصنویی، برای تعیین مساحت حوضچه تبخیری و یا تاالب

ها نشان داد که منظور تخلیه زهاب باقیمانده از کلیه زرایتبه

های مورد زهکشی برای ایجاد یک هکاار محدودهمساحت 

حوضچه تبخیری )بیالن آبی صدر(، تاالب )ارتدا  سطح ایساابی 

+ مار(، با اساداده 5/0+ مار( و تاالب )ارتدا  سطح ایساابی 25/0

از مقادیر زهاب باقیمانده از زرایت نیشکر، جو و اوکالیپاوس برابر 

برابر با  به ترتیبزرایی  سال یکمار در طول  3434/0با 

های ، آبیگردیبارتبه. استهکاار  51/11و  11/12، 515/5

آوری و به یک هکاار باید جمع شدهگداههای زهکشی مساحت

 های مربوطه تخلیه و دفع گردد.حوضچه تبخیری و یا تاالب

 ناایج محاسبه بیالن آبی و اجزاء مربوطه با اساداده از برنامه

-و شکل 4در جدول  شدهگداههای مساحتمحاسباتی و کاربرد 

 است. شدهدادهنشان  5و  3های 

، در شرایط ایجاد حوضچه تبخیری 4با توجه به جدول 

مارمکعب در هکاار از طریق  0/21140سالیانه حجم آبی معادل

مارمکعب  0/23450که  رودتبخیر سطحی و ندوذ یمقی هدر می

های محدوده مورد آوری و دفع زهابآن باید از طریق جمع

 ازایهکاار جبران گردد. به یبارتی، به  515/5زهکشی برابر با 

 0/1های مورد کشت، به مساحای حدود هکاار از زمین 515/5هر 

ها نیاز خواهد بود که شرایط هکاار زمین برای تخلیه زهاب

کاربری اراضی )حای بایر و درجه شش از نظر  ازنظرمطلوبی را 

در حالت ایجاد  نماید.کشاورزی( حاصل نمیقابلیت آبیاری و 

( سالیانه 3+ مار( )شکل 25/0تاالب )با ارتدا  سطح ایساابی 
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از طریق تبخیر سطحی و  مارمکعب 0/51312حجم آبی معادل 

کنارل سطح ایساابی  منظوربهندوذ یمقی و تخلیه آب از تاالب 

این که از  شودهای تاالب خارج می+ مار در سطح زمین25/0

های آوری زهابآن باید از طریق جمع مارمکعب 0/53441مقدار 

هکاار برای تخلیه به یک  11/12محدوده مورد زهکشی برابر با 

شود که با احاساب مقادیر بارندگی، جمع کل  تأمینهکاار زمین 

گردد و مارمکعب در سال بالغ می 0/51111ورودی به  یهاآب

 0/51312ز تاالب )های خروجی ابا کسر جمع کل آب

های ورودی مارمکعب از جمع کل آب 0/2500مارمکعب(، 

+ مار در طول سال به 25/0صرف نگهداشت یمق آبی برابر با 

 روی سطح تاالب خواهد شد.

همچنین، در حالت ایجاد تاالب )با ارتدا  سطح ایساابی 

های مورد هکاار از زمین 51/11هر  ازای( به 5+ مار( )شکل 5/0

ها به مساحای حدود یک هکاار زمین برای تخلیه زهابکشت 

+ مار(، به 50/0+ و 25/0نیاز خواهد بود. با برقراری بیالن آبی )

ها که به های محلول در زهابدلیل جلوگیری از تغلیظ نمک

های اساغراقی بر روی کیدیت آب یجتدربهشوند، تاالب تخلیه می

زنده و  صورتبهتاالب های تاالب بهبودی حاصل نموده و زمین

 .آیدیدرمفعال از نظر بیولوژیکی 

در این شرایط از نظر کاربری اراضی )حای بایر و درجه شش 

از نظر قابلیت آبیاری و کشاورزی( ایجاد تاالب )با ارتدا  سطح 

 نماید.تری را حاصل می+ مار( شرایط بسیار مطلوب5/0ایساابی 

 

هکتار برای ایجاد یک  715/5های زهکشي، محدوده مورد زهکشي آوری و تخلیه آبهای بیالن آبي برای جمعکمیت -8جدول 

 تبخیری )بیالن صفر( هکتار حوضچه

ف
ردی

 

 ماه
 بیالن )مار( مار( -خروجی از حوضچه تبخیری )ارتدا  یهاآبمیزان  مار( -ورودی از حوضچه تبخیری )ارتدا  یهاآبمیزان 

 کاهش افزایش جمع کل تخلیه آب یندوذ یمق تبخیر جمع کل تغذیه آب زه آب بارندگی ماهیانه

1344/0 01154/0 فروردین 1  - 1141/0  20555/0 0315/0 - 25305/0  0455/0  

5404/0 00451/0 اردیبهشت 2  - 5414/0  21131/0 0315/0 - 43211/0 1113/0 - 

5511/0 00202/0 خرداد 4  - 5541/0  42514/0 0315/0 - 45414/0 1402/0 - 

3141/0 000151/0 تیر 3  - 3130/0  21112/0 0315/0 - 44412/0 0551/0 - 

1053/0 000021/0 مرداد 5  - 1053/0  25454/0 0315/0 - 40024/0 - 1124/0  

0111/0 000051/0 شهریور 1  - 0111/0  21451/0 0315/0 - 21001/0 - 1141/0  

1210/0 00344/0 مهر 5  - 1444/0  13151/0 0350/0 - 11351/0 - 0101/0  

1110/0 02455/0 آبان 4  - 1415/0  05452/0 0350/0 - 12452/0 0110/0  - 

0514/0 03115/0 آذر 1  - 0144/0  03512/0 0350/0 - 01012/0 0042/0  - 

0121/0 03404/0 دی 10  - 1101/0  05144/0 0350/0 - 10144/0 0011/0  - 

1021/0 04515/0 بهمن 11  - 1440/0  04154/0 0350/0 - 14354/0 0045/0  - 

1541/0 02412/0 اسدند 12  - 2025/0  13011/0 0345/0 - 14311/0 0144/0  - 

 5041/0 5041/0 114/2 - 5355/0 1505/2 114/2 - 3450/2 21404/0 مجمو )سالیانه(
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هکتار برای ایجاد یک هکتار تاالب )سطح  61/12زهکشي  های زهکشي، محدوده موردآوری و تخلیه آبهای بیالن آبي برای جمعکمیت-4شکل 

 + متر(25/0ایستابي 

 

 
 

 هکتار برای ایجاد یک هکتار تاالب 51/11های زهکشي، محدوده مورد زهکشي آوری و تخلیه آبهای بیالن آبي برای جمعکمیت -5شکل 

 + متر( 5/0)سطح ایستابي 

 

 

آوری زهاب نیشکر و اساداده مجدد برای گزینه دوم، جمع

 :مصنویی تبخیری و یا تاالب جو و تخلیه به حوضچه

طور که در گزینه اول شرح داده شد، بررسی مقادیر همان

شوری نهایی زهاب حاصل از کشت نیشکر در سال اول و دوم 

(، نشان داد که با اساداده از زهاب حاصل از 4و  2های )شکل

 توان اقدام به کشت جو کرد.سال دوم کشت نیشکر می

جو که امکان  کشتقابلهای ناایج تعیین مساحت زمین

های حاصل از یک هکاار زرایت نیشکر آبیاری توسط زهاب

توان را دارند، نشان داد که با اساداده از این مقادیر می (3)جدول 

برنامه محاسباتی  یجنااهکاار را به زیر کشت جو برد. مطابق  5/0

های مورد زهکشی، برای حوضچه تبخیری، مساحت محدوده

+ مار( در واحد سطح با 50/0+ و 25/0ر، برقراری بیالن آبی )صد

 1053/0اساداده از مقادیر زهاب باقیمانده از زرایت نیشکر و جو )

 آمد. به دستهکاار  02/13و  01/1، 10/3برابر با  به ترتیبمار(، 

مجدد برای  آوری زهاب نیشکر و اسادادهگزینه سوم، جمع

 و یا تاالب یریحوضچه تبخاوکالیپاوس و تخلیه نهایی به 

 :مصنویی

ناایج اجرای این مدل نشان داد، با اساداده از زهاب یک 

هکاار اوکالیپاوس کشت کرد  22/0توان هکاار زرایت نیشکر می

های مورد زهکشی برای برقراری بیالن آبی و مساحت محدوده

+ مار(، با اساداده از مقادیر زهاب باقیمانده 50/0+ و 25/0)صدر، 

ترتیب برابر با  مار( به 5342/0کر و اوکالیپاوس )از زرایت نیش

 هکاار تعیین شد. 12/15و  1/10، 55/3

 آوری زهاب نیشکر و اساداده مجدد برایگزینه چهارم، جمع
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اوکالیپاوس و سپس جو و تخلیه نهایی به حوضچه تبخیری  

 :مصنویی و یا تاالب

زرایت با اساداده از زهاب یک هکاار  ها نشان داد،بررسی

هکاار را به زیر کشت اوکالیپاوس برد و با  22/0توان نیشکر می

هکاار زرایت  22/0اساداده از باقیمانده زهاب نیشکر و زهاب 

های هکاار جو کشت کرد. مساحت محدوده 33/0اوکالیپاوس، 

+ 50/0+ و 25/0مورد زهکشی برای برقراری بیالن آبی )صدر، 

ها های باقیمانده از کلیه زرایتابمار(، با اساداده از مقادیر زه

هکاار  15/14و  25/12، 55/5برابر با  به ترتیبمار(،  3354/0)

های های زهکشی مساحت، آبدیگریبارتبهآمد.  به دست

آوری و به یک هکاار حوضچه تبخیری و یا باید جمع شدهگداه

های مربوطه تخلیه و دفع گردد. یزیزی و همکاران تاالب

طور های ذرت، سویا و آفاابگردان بهاز زهاب کشت(، 1411)

دهنده نشان ناایجماوالی برای آبیاری کشت بعدی اساداده کردند. 

برتری سیسام آبیاری با اساداده از زهاب نسبت به آبیاری معمولی 

 51/35جویی آب با کیدیت مطلوب، به میزان در میزان صرفه

 برابر بود. 2اقل وری آب به میزان حددرصد و افزایش بهره

 

 گیرینتیجه

نشان داد، گزینه اول، اسااداده از زهااب نیشاکر بارای      ناایج

آبیاری جو و سپس اساداده از باقیمانده زهاب نیشکر و جاو بارای   

هاا باه   آبیاری اوکالیپاوس و تخلیه زهاب باقیمانده از کلیه زرایت

حوضچه تبخیری و یا تاالب بهارین حالت برای مادیریت زهااب   

نهاایی   زهابباشد. با توجه به کمبود منابع آبی، در این گزینه، می

و هادر رفات    شاده تخلیهکماری به حوضچه تبخیری و یا تاالب 

هاا کاه باه    زهاب کمار است و همچنین، بخش زیادتری از زمین

توان وارد چرخاه تولیاد   دلیل کمبود آب بدون اساداده مانده را می

اساداده از زهاب یک هکاار زرایت که با طوریکشاورزی نمود. به

هکاار جو کشات کارد و    5/0توان نیشکر در سال دوم کشت، می

 5/0با اساداده از باقیمانده زهااب یاک هکااار نیشاکر و زهااب      

هکاار اوکاالیپاوس کاشات. در نهایات،     22/0توان هکاار جو، می

های ماورد زهکشای بارای ایجااد یاک هکااار       مساحت محدوده

)بیالن آبی صدر(، تاالب )ارتدا  سطح ایسااابی  حوضچه تبخیری 

+ مار(، با اساداده 5/0+ مار( و تاالب )ارتدا  سطح ایساابی 25/0

از مقادیر زهاب باقیمانده از زرایت نیشکر، جو و اوکالیپاوس برابر 

برابار باا    باه ترتیاب  زرایای   یاک ساال  مار در طول  3434/0با 

. الزم به ذکر اسات  آمد به دستهکاار  51/11و  11/12، 515/5

که بهار است کیدیت زهاب مصارفی، باا کیدیات آب کاارون در     
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Abstract 

Due to the limited water resources and recent droughts, as well as the adverse environmental effects 

resulting from the unprincipled release of agricultural drainage waters, the management and optimal utilization 

of agricultural drainage waters is essential. In this study, the possibility of reusing drainage water from 

sugarcane cultivation in Khuzestan plain for barley and eucalyptus cultivation and final discharge to artificial 

wetlands or evaporation ponds was investigated as a simulation program. In this regard, using desalination tests, 

the best empirical model of soil desalination was determined in the study area. Using an empirical desalination 

model, a simulation model was prepared to determine the final values of salinity of soil (ECf) for applying the 

depth percolation from irrigation of sugarcane. Then, based on the amount of sugarcane drainage water and 

water requirement of barley and eucalyptus, the area of arable land of these plants was determined. Also, by 

preparing a calculation program, the area of evaporative ponds or artificial wetlands was determined to drain the 

remaining drainage water from all crops. The results showed that using the drainage water of one hectare of 

sugarcane in the second year of cultivation, 0.5 hectares of barley can be cultivated and using the remaining 

drainage water of one hectare of sugarcane and drainage water of 0.5 hectare of barley, 0.22 hectare of 

eucalyptus planting. Finally, the area of drainage areas to create one hectare of evaporation pond (zero water 

balance), wetland (water level + 0.25 m) and wetland (water level height + 0.5 m), using the remaining drainage 

water amounts of sugarcane, barley and eucalyptus equal to 0.4348 m during a crop year was obtained equal to 

5.715, 12.61 and 19.51 ha, respectively.   
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