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چکیده
در شرایط کمبود منابع آب ،حساسیت نسبت به کیفیت آب رودخانهها و عوامل مؤثر بر آنها ضروری است .اگرچه زهکشی امکان تولید محصول در اراضی
شور را فراهم مینماید ،اما زهاب آن میتواند مواد آلوده را به آبهای سطحی و زیرزمینی منتقل سازد .در این مطالعه به پیشبینی شوری آب رودخانه کرخه
پس از بهرهبرداری از پروژههای آبیاری و زهکشی جهاد نصر با استفاده از مدل شبیهساز شوری  SALTMEDپرداخته شد .با توجه به شرایط اقلیمی ،الگوی
کشت ،برنامه آبیاری ،خصوصیات خاک و آب و زهکش دشت های اوان ،دوسالق ،ارایض و باغه که جز دشتهای علیا محسوب میشوند ،حجم زهاب
خروجی و میزان نمک تولیدی از هر دشت با مساحت کلی  55هزار هکتار شبیهسازی شد .همچنین از دادههای مربوط به سالهای ( )1392-96به دلیل کامل
بودن اطالعات استفاده شد .نتایج نشان داد که در سال پایه آماری  1393و بر اساس پیشبینی مدل SALTMED؛ مقدار  140 ، 87 ،150و  197هزار تن نمک به
ترتیب از دشت اوان ،دوسالق ،ارایض و باغه به طور ساالنه وارد رودخانه کرخه میشود .اگر طی  10سال همین روند ادامه داشته باشد ،حجمی بالغبر 5/74
میلیون تن نمک از زهاب دشتها ی فوق وارد کرخه و نهایتا وارد تخلیه گاه آن یعنی تاالب هورالعظیم خواهد شد که تبعات زیستمحیطی فراوانی را به دنبال
خواهد داشت .از آنجایی که فروردین یا اردیبهشت بیشترین میزان آبیاری انجام میشود ،نتایج مدل  SALTMEDنیز نشان داد که حجم زهاب در این ماهها
بیشینه بود و فقط در دشت باغه بیشترین حجم زهاب در خردادماه رخ داد .همچنین نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین غلظت شوری در ماه مرداد با  11و
اردیبهشت با  5/4دسی زیمنس بر متر برای دشت اوان ،ماه تیر با  23و اردیبهشت با  4دسی زیمنس بر متر برای دشت دوسالق ،ماه مرداد با  9/5و اردیبهشت با
 5دسی زیمنس بر متر برای دشت ارایض و ماه فروردین با  10و تیر با  4دسی زیمنس بر متر برای دشت باغه اتفاق افتاد .نتیجه کلی نشان داد که با بهرهبرداری
از  37هزار هکتار از  55هزار هکتار مساحت چهار دشت مذکور ،شاخص شوری ( )ECآب کرخه به طور قابل توجهی افزایش یافته و بهطور متوسط از 1/15
به بیش از  2دسی زیمنس بر متر میرسد .حال اگر کل این  55هزار هکتار و یا اراضی بیشتری از طرح  550هزار هکتاری مورد بهرهبرداری قرار گیرد ،چه حجم
از زهاب و نمک وارد رودخانهها خواهد شد؟
کلمات کلیدی :آبیاری و زهکشی ،اصالح اراضی ،توسعه کشاورزی ،سامانه نوین آبیاری ،محیطزیست ،هدایت الکتریکی.

مقدمه
رودخانهها از مهمترین منابع آب هستند که نقش مهمی در
تأمین آب مورد نیاز فعالیتهای کشاورزی ،صنعت ،شرب و
تولید برق دارند .بسیاری از برنامهریزیهای منابع آب در
کشورها بر اساس پتانسیل بالقوه منابع آب سطحی است و
شناخت شرایط هر رودخانه در تأمین مصارف بخشهای

به علت تخلیه انواع مختلف آالیندههای موجود در پسابهای
کشاورزی ،صنعتی و شهری به عنوان یکی از کانونهای
بحرانـــــی از نظر آلودگی مطرح میباشند و آلودگی آب از
نمونههای بارز تخریب منابع زیستی به شمار میرود
( .)Golshan et al., 2020به این دلیل ،آگاهی از روند
تغییرات کیفی آب رودخانهها همراه با شناسایی عوامل اصلی

مختلف اهمیت زیادی دارد ( .)Jahin et al., 2020رودخانهها
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آلودگی آن اهمیت بسیاری دارد (نادری و همکاران.)1399 ،

های اساسی در طرحهای زهکشی مطرح است (نوذری،

همچنین رودخانهها به عنوان یکی از ظرفیتهای زیستــــــی

.)1388حسینی و همکاران ( )1392پس از بهرهبرداری از

نقشی کلیدی در برقراری تعادل زیستبوم دارند .از مهمترین

طرح نیشکر امیرکبیر ،کیفیت آب رودخانهی کارون را با

اصول در یکپارچهسازی موضوعات مربوط به مدیریت

شاخص کیفیت آب ) )NSFWQIبررسی کردند .نتایج نشان

اکوسیستمهای رودخانهای ،حفظ کامل و یا بخشی از رژیم

داد کیفیت آب رودخانهی کارون ،در طی پنج سال از رده

طبیعی جریان رودخانه و کمیت و کیفیت آن میباشد

خوب و متوسط در سال  1386به رده بد در اسفند  1390تنزل

( .)Jahangir et al., 2020سازمان جهانی بهداشت تخمین

یافته است .سالجقه و همکاران ( )1390نیز با بررسی تأثیر

زده که بیش از  1/8میلیارد نفر تا پایان سال  ،2025در اثر

تغییر سطح کاربریهای اراضی و فرسایش در حوضهی آبخیز

رقابت استفاده از آب در مناطق شهری و غیرشهری رنج

کرخه بر کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب اعم از کاتیونها،

( WHO- World Health Organization,

آنیونها ،درجه گل آلودگی ،اسیدیته و شوری یافتند که در

 .)2019; Pourgholam-Amiji et al., 2021بنابراین کنترل

دو دورهی زمانی  1988و  ،2002طی دو زمانبندی 14ساله

آبهای سطحی نظیر رودخانهها به عنوان مهمترین منابع آب

توسعه اراضی شهری؛ زراعت آبی زیر حوضهای کرخه و

جاری ،اهمیت بسیار باالیی خواهد داشت به شرط آنکه عاری

کاهش دبی رودخانه از مهمترین عوامل کاهش کیفیت آب

از آلودگی باشد تا انعطافپذیری برای مصارف مختلف را

رودخانه کرخه بوده است .در سالهای اخیر مدلهای مختلفی

داشته باشد (پورغالم آمیجی و همکاران.)1397 ،

برای مدیریت آبیاری و شبیهسازی انتقال آب و امالح در

در همین رابطه ،شطی و آخوندعلی ( )1397در مطالعهای که

خاک به ویژه شوری توسعه یافته است ( Chauhdary et al.,

بر روی شوری رودخانه کارون داشتند ،نتیجه گرفتند که اگر

 .)2020یکی از مهمترین این مدلها SALTMED ،میباشد

آبی با شور  1152میکرو زیمنس بر سانتیمتر از محل سد

که با در نظر گرفتن سیستمهای مختلف آبیاری ،انواع خاک

تنظیمی گتوند خارج شود ،شوری آب در اهواز به 2105

و الیهبندی آن ،محصوالت مختلف ،تدابیر مختلف مدیریت

میکرو زیمنس بر سانتیمتر افزایش مییابد .بدین ترتیب عمده

آب آبیاری (مثل اختالط یا تناوب آب شور و شیرین) ،نیاز

آلودگی رودخانه در پاییندست رخ میدهد و تأثیر یک

آبشویی و کیفیت آب ،رویکرد جامعی نسبت به آب،

عامل در باالدست ،به صورت مستقیم در پاییندست اثر خود

محصول ،خاک و مدیریت مزرعه دارد (.)Ragab, 2002

را نشان خواهد داد .همچنین افت کیفیت آب در پاییندست،

مدل  SALTMEDابزاری قوی در مدیریت آب کشاورزی

بر اثر ورود عواملی چون آب برگشتی از زمینهای کشاورزی

بوده و از آن میتوان در پیشبینی برنامهریزیهای آینده تحت

و زهکشها و عواملی از این دسته است (مریدنژاد و

تأثیر شرایط مختلف اقلیمی و تحت استراتژیهای گوناگون

همکاران .)1394 ،از طرفی کاهش میزان آبدهی رودخانهها

آبیاری و زهکشی بهره برد (.)Ragab et al., 2016

میتواند تبعات نامطلوبی از جمله افزایش آلودگی ،شوری

حسنلی و همکاران ( )1393گزینههای مدیریتی آبیاری در

آب رودخانه در پاییندست ،کاهش تراز سفره آب زیرزمینی

استفاده از آب شور در تناوب با آب غیر شور در محصول

و غیره داشته باشد .در مطالعهای که روی شوری زهاب

ذرت علوفهای را با مدل  SALTMEDبررسی کردند .نتایج

اراضی کشت و صنعت امیرکبیر از طرحهای هفتگانه توسعه

نشان داد که پیشبینی مدل در عملکرد محصول

نیشکر انجام شد ،زمان رسیدن به تعادل حدود  15سال برآورد

رضایتبخش بوده و مقدار خطای نسبــــی بین صفر تا 24/7

شد .در این فاصله زمانی ،زهاب تولیدی با شوری نسبتاً باال

درصد بود .همچنین همبستگی خوبی بین مقادیر مشاهدهای و

باعث مشکالت عدیدهای در اراضی و منابع آب پاییندست

تخمینی عملکرد محصول با مقدار  0/79به دست آمد .بنابراین

خواهند برد

گردیده بهطوریکه رفع آنها همواره بهعنوان یکی از چالش
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این مدل میتواند بهعنوان ابزاری سودمند برای مدیریت آب

بین مقادیر مشاهدهای و شبیهسازیشده عملکرد دانه را به

در مزرعه و پیشبینی شوری خاک مورد استفاده قرار گیرد.

ترتیب  6/8 ،0/9درصد 0/8 ،و  10/7را گزارش کردند .در

قرهداغی و همکاران ( )1395نیز مقدار  R2مدل SALTMED

مطالعهای گلخانهای در عربستان )2015( Aly et al. ،از مدل

در پیشبینی شوری خاک را  0/758و  REرا از  -2/2تا 38/2

 SALTMEDتحت رژیمهای کم آبیاری استفاده کردند.

درصد گزارش کردند .نتایج مشابهی نیز توسط حسنلی و

نتایج نشان داد که مدل مذکور میتواند به طور مناسبی

همکاران ( )1394به دست آمد .خالوندی و همکاران ()1396

شوری و رطوبت خاک و نیز عملکرد محصول خیار را

نیز گزارش کردند که با افزایش شوری آب آبیاری ،دقت

شبیهسازی کند .نتایج مشابهی توسط

مدل  SALTMEDدر شبیهسازی رطوبت خاک افزایش

 )2019( Omranبا هدف شبیهسازی شوری ،رطوبت خاک و

مییابد.ریحانی فارسانی و قبادینیا ( )1395برای برآورد

عملکرد گوجهفرنگی در شرایط آب شور و غیر شور با

عملکرد محصول سیبزمینی در آبیاری سطحی دشت بروجن

استفاده از مدل  SALTMEDدر عربستان انجام شد که مقدار

از مدل  SALTMEDاستفاده کردند .نتایج حاصل از آنالیز

 R2برای شوری را بین  0/78-0/99برآورد کردند .در مطالعه

دادههای مشاهدهای و شبیهسازی نشان داد که تفاوت معنی-

دیگر  )2018( Abdelraouf & Ragabنیز به چنین نتیجهای

داری بین این دو مقدار وجود ندارد .همچنین بعد از

دست یافتند.

شبیهسازی ،مقدار پارامتر  RMSEبرابر  ،3/72پارامتر

Alkhasha & Al-

CRM

شوری منابع آب و خاک در استان خوزستان و همچنین تخلیه

برابر  -0/0808و مقدار  EFبرابر  0/5به دست آمد .نتایج این

بدون مالحظه زهاب اراضی کشاورزی به رودخانههای این

پژوهش نشان داد که مدل  SALTMEDمیتواند ابزاری

استان ،ضمن تهدید منابع آب ،مشکالت زیادی را در

مناسب برای مدیریت آبیاری و پیشبینی عملکرد محصول

پاییندست رودخانهها به وجود آورده و خواهد آورد.

باشد .بصیری و همکاران ( )1398کارایی مدل SALTMED

مدیریت زهاب شبکههای آبیاری و زهکشی به کمیت و

در تخمین عملکرد گیاه نعناع فلفلی تحت تنشهای شوری و

کیفیت آن که مرتباً در حال تغییر بوده ،وابسته است .بنابراین

کم آبیاری را مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد که

الزم است که کمیت و کیفیت زهاب شبکههای آبیاری و

دقت مدل در پیشبینی عملکرد نعناع فلفلی نسبتاً خوب بوده

زهکشی در طول دوره بهرهبرداری پیشبینی شود .شوری

است .مقادیر ضریب تبیین مدل در مراحل واسنجی و صحت

زهاب شبکههای آبیاری و زهکشی پیشبینیشده با استفاده از

سنجی به ترتیب برابر  0/87و  0/86به دست آمد .در مطالعهای

مدلها ،مبنای تصمیمگیری برای روش استفاده مجدد یا تخلیه

 (2009) Golabi et al.کارایی مدل  SALTMEDرا در

به سایر منابع آبی قرار خواهد گرفت .بر اساس طرحهای اجرا

شبیهسازی سامانههای آبیاری و زهکشی مزارع نیشکر در

شده و در حال اجرای طرح جامع  550هزار هکتاری ،در این

استان خوزستان بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که

مطالعه کیفیت زهاب حاصله از طرحهای حوضه رودخانه

اختالف معنیداری بین دادههای مشاهدهای و شبیهسازیشده

کرخه و پیشبینی شوری آن در آینده توسط مدل

شوری خاک وجود نداشت و مدل  SALTMEDمیتواند

 SALTMEDمورد بررسی قرار گرفت که تا کنون چنین

بهعنوان ابزاری کارآمد برای آبیاری و زهکشی مزارع نیشکر

مطالعهای در کشور انجام نشده است.

در ایران مورد استفاده قرار گیرد.
در پژوهشی  )2019( Soothar et al.عملکرد مدل
SALTMEDتحت آبیاری متناوب با استفاده از استراتژی
آب شور و شیرین گندم زمستانه در شمال چین را ارزیابی
کردند و مقدار شاخصهای  RMSE ،RE ،R2و

NRMSE

اهداف پژوهش
هدف از پژوهش حاضر ،پیشبینی شاخص شوری آب
رودخانهی کرخه پس از بهرهبرداری از پروژههای جهاد نصر
با مدل شبیهساز شوری است .در حال حاضر ،آب رودخانه
کرخه از کیفیت تقریباً مطلوبی برخوردار است اما پروژه
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کشاورزی جهاد نصر (احیای دشتهای استانهای خوزستان

از جمله خاک مناسب ( 2/2میلیون هکتار اراضی قابل

و ایالم در سطح حوضههای آبی طرح  550هزار هکتار با

کشت) ،آب کافی (وجود  33درصد از آبهای جاری

هدف توسعه سامانههای نوین آبیاری و اجرای طرحهای

کشور) و شرایط مناسب آب و هوایی و تابش کافی آفتاب،

آبیاری و زهکشی) که در نتیجهی آن پساب تولیدی که شامل

جایگاه مناسبی را عالوه بر تأمین محصوالت کشاورزی مورد

زهاب زیرزمینی و رواناب سطحی است ،وارد رودخانه کرخه

نیاز کشور ،در امر صادرات غیرنفتی نیز سرآمد میباشد .در

میشوند .ورود این پساب به رودخانه ،احتمال کاهش کیفیت

استان خوزستان از مجموع حدود  1/2میلیون هکتار اراضی

آب رودخانه را به دنبال دارد .چرا که هیچگونه تمهیداتی

آبخور سدها و رژیم طبیعی رودخانهها ،دارای حدود 540

برای استفاده مجدد از زهابهای تولیدی در گزارش طرحها

هزار هکتار شبکه اصلی و حدود  240هزار هکتار نیز شبکه

پیشبینی نشده است .با توجه به شواهد موجود درباره تغییرات

فرعی میباشد که این فاصله بین احداث شبکههای اصلی و

کیفیت رودخانهی کارون پس از بهرهبرداری از واحدهای

فرعی باعث گردیده سرمایهگذاریهای کالن باالدستی در

هفتگانه طرح توسعه نیشکر ،انتظار وضعیت مشابهی برای

سدها و کانالهای انتقال و شبکههای اصلی  1و  2بدون

رودخانه کرخه نیز وجود دارد .به همین دلیل پیشبینی حجم

استفاده باقی بماند که همین وضعیت نیز در استان ایالم متصور

و کیفیت زهاب تولیدی از شبکههای آبیاری و زهکشی در

است .مؤسسه جهاد نصر به عنوان مجری طرح احیای

حال ساخت و واقع در حوضه باالدست کرخه و اثربخشی

دشتهای استانهای خوزستان و ایالم در سطح حوضههای

آنها بر کیفیت پاییندست رودخانه از اولویتهای تحقیقاتی

آبی طرح  550هزار هکتاری (حدود  500هزار هکتار در

کاربردی در زمینه مسائل آب و محیطزیست میباشد که

استان خوزستان و  50هزار هکتار در استان ایالم) انتخاب شد

مطالعه حاضر بر همین راستا تدوین شده است .یکی از

که این طرح در اراضی پایاب سدهای موجود در پنج حوضه

مدلهای شبیهساز کامپیوتری که توانایی تحلیل پارامترهای

کرخه ،دز ،کارون ،مارون و زهره و خیرآباد در ذیل

کیفیت آب را در زمینهای دارای زهکشی زیرزمینی دارد،

شبکههای اصلی به مرحله اجرا در خواهند آمد (موسسه جهاد

مدل شبیهساز شوری  SALTMEDاست که در این پژوهش

نصر .)1398 ،در فاز نخست این طرح 295 ،هزار هکتار به

از آن استفاده شد .اهداف اصلی از انجام این پژوهش؛ برآورد

آبیاری نوین مجهز شده و توانسته تولید را از  1/75میلیون تن

حجم و شوری زهاب حاصل از هر یک از پروژههای در

در سال  1387به  4/55میلیون تن در سال  1396برساند و

دست اجرای باالدست حوضهی کرخه با مدل SALTMED

پیشبینی شده که تولید فاز یک طرح  550هزار هکتاری به

و پیشبینی تأثیر زهاب تولیدی پروژههای آبیاری و زهکشی

 6.5میلیون تن برسد .در فاز اول ،پیشرفت فیزیکی تا پایان

در باالدست بر روی شوری آب رودخانه کرخه در

تیرماه  ،1397حدود  295هزار هکتار شبکههای فرعی آبیاری،

پاییندست است.

 183هزار هکتار زهکشی زیرزمینی 198 ،هزار هکتار تجهیز

مواد و روشها

و نوسازی اراضی ،افزایش سطح سامانههای نوین آبیاری از 4

معرفی طرح احیاء و توسعه کشاورزی  550هزار هکتاری

هزار هکتار به  97هزار هکتار ،افزایش سطح زیرکشت در سال

استان خوزستان با وسعت  6/5میلیون هکتار ،دشتهای وسیع

زراعی  1396-97به میزان  250هزار هکتار و سپس افزایش

و حاصلخیز (حدود دو میلیون هکتار) ،موقعیت جغرافیایی

تولیدات گیاهی و زراعی بود .در فاز دوم ،مساحت  255هزار

مناسب و دسترسی به آبهای آزاد و وجود بنادر مختلف

هکتار باقیمانده تحت اجرای پروژه فوق قرار خواهند گرفت

خطوط هوایی ،زمینی و ریلی و شرایط سه فصل کشت برای

(پایگاه اطالع رسانی دولت.)1398 ،

امور کشاورزی و با توجه به استعدادها و ظرفیتهای موجود
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منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه این پژوهش ،بخشی از حوضه آبریز
رودخانه کرخه است که سومین رودخانهی بزرگ ایران می-
باشد .طول رودخانه  900کیلومتر است و از کوههای زاگرس
سرچشمه گرفته و به تاالب هورالعظیم میریزد .این منطقه
تحت انجام پروژه  550هزار هکتاری جهاد نصر موسوم به
طرح احیا و توسعه کشاورزی دشتهای استانهای خوزستان
و ایالم قرار دارد .این طرح بهعنوان وسیعترین طرح تاریخ
کشاورزی کشور نیز شناختهشده است .محدوده مورد مطالعه

شکل  -1نقشه دشتهای مورد مطالعه

این پژوهش ،بازهای از حوضه آبریز رودخانه کرخه و
شبکههای آبیاری و زهکشی در حال ساخت دشتهای باالیی
که به دشتهای پای پل معروفاند ،است .این دشتها از
کانال جداگانهای در پاییندست سد کرخه به نام کانال پای
پل ،آب موردنیاز خود را دریافت کرده و زهاب خود را
مستقیماً وارد کرخه میکنند .اراضی پایاب سد مخزنی کرخه
شامل سه ناحیه دشتهای علیا (باالیی) ،پایاب تونل انتقال و
کرخه سفال (پایینی) هستند .دشتهای منطقه علیا مشتمل بر
دشتهای اوان ،دوسالق ،ارایض و باغه هستند که مورد
ارزیابی قرار گرفتند .از اطالعات موقعیت و مساحت اراضی
تحت پوشش طرح احیاء دشت دوسالق واحد عمرانی  2 ،1و
 5و از دشت ارایض واحد عمرانی  3 ،2و  4و همچنین دشت
اوان و باغه برای بررسی تأثیر زهاب تولیدی پروژههای آبیاری
و زهکشی در باالدست بر روی شوری آب رودخانه کرخه
استفاده شد .در شکل ( )1نقشه دشتهای مورد مطالعه آورده
شده است.

مساحت و موقعیت اراضی

وسعت کل اراضی کشاورزی پایاب سد کرخه در حدود 265
هزار هکتار است که مساحت اراضی باالدستی (پای پل)
نزدیک به  55هزار هکتار آن را شامل میشود .دشتهای
باالدستی یا پای پل بدین شرح است :دشت اوان در
شمالیترین بخش منطقه پای پل واقع شده است و از شرق به
رودخانه کرخه ،از جنوب به رودخانه فصلی روفائیه و از
شمال و غرب به اراضی مرتفع حاشیه دشت محدود میگردد.
دشت دوسالق در جنوب دشت اوان قرارگرفته است و اراضی
مرتفع واقع در حدفاصل اوان و دوسالق ،این دو دشت را از
هم جدا ساخته است .این دشت از سمت غرب به ارتفاعات
میشداغ و از سمت شرق به رودخانه کرخه محدود میشود.
دشت ارایض از شمال به دشت دوسالق ،از جنوب به دشت
باغه ،از شرق به رودخانه کرخه و از غرب به کانال اصلی
دشتهای پای پل محدود است.

جدول  -1موقعیت و مساحت اراضی آبخور رودخانه کرخه (مهاب قدس)1392 ،
ردیف

نام دشت

مساحت (هکتار)

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

1

اوان

11000

'07°47'- 25°48

'47°31'- 52°31

2

دوسالق

14000

'57°47'- 25°48

'47°31'- 07°32

3

ارایض

24000

'00°48'- 10°48

'15°32'- 25°32

4

باغه

6000

'55°47'- 16°48

'55°31'- 14°32
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تپههای لخیضر این دشت را از دشت دوسالق جدا میسازد.

پتانسیل زهکشی طبیعی ضعیف میباشد .بنابراین برای مساحت

دشت باغه در منتهیالیه اراضی پای پل قرار دارد و از شمال به

 2600هکتار از این دشت ،از مدل  SALTMEDبرای

دشت ارایض ،از جنوب به تپههای ماسهای منطقه خسرج ،از

شبیهسازی کمیت و کیفیت زهاب حاصله استفاده شد.

شرق به تپههای ساحل راست رودخانه کرخه و از غرب به دامنه

دشت دوسالق از پنج واحد عمرانی تشکیل شده است .در این

ارتفاعات میشداغ محدود می شود .به طور کلی ،منطقه دارای

پژوهش از گزارشهای سه واحد عمرانی یک ،دو و پنج استفاده

اقلیم گرم و خشک بوده و به ندرت دمای آن به زیر صفر

شد .مساحت واحد عمرانی شماره  1برابر  2130هکتار است ولی

میرسد ولی در بعضی مواقع و بهویژه زمستان ،جریانات بسیار

مطالعات پایه زهکشی ،عمق الیه محدودکننده خاک ،سطح

سرد شمالی که عمدتاً ناشی از وجود سامانههای پرفشار بر روی

آب زیرزمینی ،شوری آب زیرزمینی ،بافت ،شوری ،قلیائیت

سیبری هستند ،به سمت جنوب غربی ایران نفوذ کرده و پس از

خاک و شیب اراضی بیانگر این است که حدود  885هکتار

طی مسیر طوالنی منطقه خوزستان را تحت تأثیر قرار میدهد و

(حدود  32درصد اراضی) در شرایط فعلی محدودیت زهکشی

در زمان کوتاهی موجب کاهش دما تا حد یخبندان میگردد.

زیرزمینی دارند .بنابراین برای  885هکتار از مدل SALTMED

در مواقعی از سال نیز ،وزش طوفان با ماسه بادی در این منطقه

استفاده شد .مساحت واحد عمرانی شماره  2برابر  3324هکتار

رخ میدهد (.)Ansari & Akhoondzadeh, 2020

بوده که دارای عمدتاً بافت خاک متوسط و سبک است و حدود

منابع تأمین آب و روش آبیاری

 70درصد اراضی با روش آبیاری سطحی با سیستم کمفشار و

منبع اصلی تأمین آب دشتهای پای پل ،کانال اصلی پای پل

 30درصد آن با روش آبیاری تحتفشار آبیاری میشود.

است که از سد مخزنی کرخه آبگیری نموده و تا دشت باغه را

بنابراین ،برای  70درصد اراضی ( 2326هکتار) ،از

آبرسانی مینماید .با توجه به موقعیت و شرایط دشتهای پای

مدل  SALTMEDبرای شبیهسازی کمیت و کیفیت زهاب

پل ،امکان آبیاری با آب زیرزمینی برای سه دشت اوان ،ارایض

استفاده شد زیرا زهاب تولیدی آبیاری تحتفشار قابل

و دوسالق فراهم است .در حالت کلی آبیاری گیاهان زراعی ،با

چشمپوشی است .مساحت واحد عمرانی شماره  5برابر 3640

یکی از پنج روش غرقابی ،نشتی ،قطرهای ،زیرزمینی و یا بارانی

هکتار بوده که حدود  92درصد بافت سطحی خاک آن متوسط

صورت میپذیرد .نوع آبیاری اراضی پای پل با توجه به

تا سنگین است .با توجه به سطح ایستابی کمعمق (حدود 1/3

ناهمواری ،نفوذپذیری سطحی ،نوع محصوالت پیشنهادی،

متری) ،استعداد اراضی به زهدار شدن ،شرایط زهکشی طبیعی،

شرایط اقلیمی و حجم آب قابل استحصال ،به شیوه آبیاری

محدودیتهای شوری و قلیائیت ،نیاز اراضی به آبشویی،

سطحی انجام میگیرد .بازده آبیاری سطحی از سه جز بازده

ضرورت طرح زهکشی زیرزمینی در سطح  137هکتار معادل

انتقال ،توزیع و کاربرد تشکیل میشود که مقادیر آن برای

شش درصد از اراضی اجتنابناپذیر است .بنابراین برای 137

دشتهای مختلف ،متفاوت است ولی بازده کلی آبیاری حدوداً

هکتار از مدل  SALTMEDبرای شبیهسازی کمیت و کیفیت

برابر با  60درصد بود (مهاب قدس .)1392 ،همچنین از بازده

زهاب استفاده شد .دشت ارایض از هفت واحد عمرانی تشکیل

کل برای تعیین نیاز آبیاری منطقه استفاده شد.

شده است .در این پژوهش از گزارشهای سه واحد عمرانی دو،
سه و چهار استفاده شد .مساحت این واحد عمرانی شماره  2و 3

مشخصات خاک دشتها

بر اساس اطالعات موجود در دشت اوان 31/3 ،درصد اراضی
در پروفیل خاک (عمق  1/5تا  3متری) دارای بافت درشت و
 48/9درصد اراضی دارای بافت متوسط و  19/8درصد دارای
بافت متوسط تا سنگین هستند .در قسمتهای مرکزی دشت
حدود  2600هکتار از اراضی با بافت متوسط تا سنگین و دارای

برابر  6295هکتار است و بافت خاک الیه سطحی آن عمدتاً
متوسط است و کل اراضی زهکشی نیازمند زهکش است.
بنابراین برای کل منطقه ،از مدل  SALTMEDبرای شبیهسازی
کمیت و کیفیت زهاب حاصله استفاده شد .مساحت واحد
عمرانی شماره  4برابر  4705هکتار است .الیهبندی انجامشده
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بافت خاک تا عمق  60سانتیمتری عمدتاً بافت سنگین را

خاک روبرو بود .در جدول ( )2شوری عصاره اشباع خاک

گزارش کرد و با افزایش عمق خاک سنگینتر شد .عالوه بر

غالب در دشتهای مورد مطالعه آورده شده است .دشتهایی

این ،بررسی بافت خاک چاهکها نشان میدهد که تا عمق 210

که با شوری عصاره اشباع خاک باالی  10 dS/mمواجه هستند،

سانتیمتری از سطح خاک ،حداقل یکالیه سنگین تا خیلی

آبشویی خاک در سال اول برای احیای اراضی پیشبینی شده

سنگین وجود دارد که در برخی موارد در عمق  180سانتیمتری

است .آبشویی در سه دوره با دور آبیاری سه روز به مقدار 250

یا کمتر است .همچنین در بیش از نیمی از چاهکها در عمق

میلیمتر در هر بار لحاظ شده است.

بیش از چهار متر تقریباً بافت خاک به متوسط تا سبک تغییر

بهطورکلی منابع آالینده کرخه به دو دسته نقطهای و غیر نقطهای

حالت میدهد .بنابراین برای  70درصد اراضی با آبیاری

تقسیم میشوند .منابع آالینده نقطهای ،حاصل عملکرد انسان در

سطحی ،از مدل  SALTMEDبرای شبیهسازی کمیت و کیفیت

محیط به دو گروه فاضالبهای شهری و صنعتی تقسیم میشوند

زهاب حاصله استفاده شد .مساحت دشت باغه حدودا 6000

ولی منابع آالینده غیرنقطهای شامل آن دسته از فعالیتهای انسان

هکتار است .بررسی اطالعات نشان میدهد که بافت خاک در

بوده که آالیندههای ناشی از آن خروجی مشخصی به منابع آبی

اکثر نقاط مورد مطالعه بهویژه در اعماق استقرار زهکشها از

نداشته باشد .در اراضی مورد مطالعه که در شمال غربی (اراضی

نسبتاً سبک تا خیلی سنگین متغیر بوده و غالباً دارای بافت متوسط

باالدست) رودخانه کرخه قرا دارد ،آالیندهها ناشی از فعالیت-

سنگین است.از اراضی محدوده طرح 325 ،هکتار (پنج درصد)

های کشاورزی و به صورت غیرنقطهای بوده و در این پژوهش

دارای بافت سطحی درشت و نفوذپذیری سریع و  2560هکتار

فقط به مسئله شوری پرداخته شد زیرا که بررسی سایر آالیندهها

( 36درصد) دارای بافت سطحی خیلی سنگین و نفوذپذیری

وابسته به مدیریت مصرف کودهای کشاورزی و سموم دفع

آهسته و بسیار آهسته بود .بدین ترتیب حدود  40درصد اراضی

آفات در زمان بهرهبرداری از طرحها است که میتواند موضوع

دشت باغه دارای محدودیت بافت خاک میباشند.

تحقیقات در آینده باشد .در اکثر کشورهای جهان کلیه

به استناد نیازهای زهکشی اراضی در شرایط حاضر و استعداد

فعالیتهای کشاورزی و کاربری اراضی و دامپروری بهعنوان

اراضی به ماندابی شدن در شرایط آینده با انجام آبیاری ،طرح

منابع غیر نقطهای در نظر گرفته میشوند .دبیهای متوسط ماهانه

سیستم زهکش مصنوعی در  4100هکتار ناخالص از اراضی

و هدایت الکتریکی آب رودخانه کرخه در شرایط طبیعی و در

تحت پوشش شبکه آبیاری دشت باغه پیشنهاد شده است.

حالت احداث سد مخزنی ایستگاه پای پل در جدول ( )3آورده

وضعیت شوری خاک ،آب زیرزمینی و رودخانه

شده است (مهاب قدس.)1392 ،

اراضی منطقه مورد مطالعه قبل از بهرهبرداری با مسئله شوری
جدول  -2شوری خاک و آب زیرزمینی غالب در دشتهای مورد مطالعه (در دوره )1392-96
پارامتر

دشت اوان

دشت دوسالق

دشت ارایض

دشت باغه

شوری عصاره اشباع اولیه خاک ()dS/m

3 /5

8 /5

12

12

شوری آب زیرزمینی ()dS/m

5 /8

17/25

4

20
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جدول  -3دبی متوسط ماهانه و هدایت الکتریکی آب رودخانه کرخه در ایستگاه پای پل (در دوره )1392-96
ماه

دبی (مترمکعب بر ثانیه)

هدایت الکتریکی (دسیزیمنس بر متر)

مهر

56/22

2/16

آبان

90/89

1/59

آذر

152/29

1/23

دی

163/92

1/19

بهمن

240/57

1/03

اسفند

309/43

0/95

فروردین

460/62

0/86

اردیبهشت

335/8

0/93

خرداد

135/6

1/29

تیر

70/03

1/86

مرداد

54/96

2/19

شهریور

49/71

2/34

ساالنه

176/7

1/15

نرمافزار CROPWAT 8.0

نمایش داده شد .برنامه آبیاری تمام گیاهان الگوی کشت

از این نرمافزار برای تعیین نیاز آبی و برنامه آبیاری گیاهان در

دشتها با این روش محاسبه شد.

فصل رشد استفاده شد .دادههای موردنیاز این مدل شامل
مکان ،ارتفاع از سطح دریا ،طول و عرض جغرافیایی و آمار
هواشناسی ماهانه و همچنین متوسط حداقل دما ،متوسط
حداکثر دما ،متوسط رطوبت نسبی ،متوسط سرعت باد و
متوسط ساعات آفتابی در روز بود .سپس متوسط انرژی
بازتاب شده از سطح زمین و تبخیر و تعرق پتانسیل محاسبه
میشود .دادههای بارش نیز بهصورت ماهانه حسب میلیمتر
وارد شد و با انتخاب روش محاسبه باران مؤثر ،مقدار باران
مؤثر به دست میآید .روشهای محاسبه باران مؤثر شامل
درصد ثابتی از کل بارش ،روش تجربی ،روش  ،FAOروش
 USDAو صفر در نظر گرفتن باران مؤثر است .در این
پژوهش از روش  80درصد از کل بارش استفاده شد .بخش
گیاه (نام گیاه ،تاریخ کاشت و برداشت ،ضرایب گیاهی و
طول دوره رشد اولیه ،توسعه ،متوسط فصل و تأخیر) و نوع
خاک (بافت خاک ،کل آب قابلدسترس ،حداکثر سرعت
نفوذ باران در خاک و غیره) نیز از ورودیهای مدل بود .سپس
با اجرای مدل ،برنامه آبیاری گیاه محاسبه شد .در جدول
برنامه آبیاری ،روز آبیاری ،عمق خالص و ناخالص آبیاری،
نفوذ عمقی ،کمبود آبیاری ،تلفات و هیدرومدول آبیاری

مدل SALTMED

ورودی و خروجیهای مدل

ورودیهای مدل  SALTMEDبه چند دسته اصلی و فرعی
تقسیمبندی میشوند .اطالعات خاک شامل الیهبندی ،عمق،
شوری اولیه ،رطوبت اولیه ،هدایت هیدرولیکی اشباع،
رطوبت ظرفیت زراعی و باقیمانده ،اطالعات گیاه شامل
حداکثر و حداقل عمق ریشه ،ضرایب گیاهی ،حداکثر ارتفاع
گیاه ،تاریخ روزهای کاشت ،جوانهزنی و برداشت ،مدت
مراحل رشد گیاهی ،شاخص سطح برگ و شاخص برداشت،
اطالعات اقلیمی شامل دادههای حداکثر و حداقل دمای
روزانه ،سرعت باد ،ساعات آفتابی ،بارش و رطوبت نسبی
میباشند .در صورت نبود اطالعات دقیق ،پایگاه دادههای
مدل با بیش از  200نوع گیاه و  40نوع خاک مختلف ،موارد
پیشفرض را ارائه میدهد .در پنجره پارامترهای مزرعهای،
بخشهایی مربوط به اطالعات اقلیمی ،تبخیر و تعرق،
آبیاری ،رشد محصول ،تناوب کشت ،نیتروژن ،نیمرخ و
اطالعات خاک و زهکشی آمده است .در اطالعات اقلیمی
دادههای حداکثر و حداقل دمای روزانه ،سرعت باد ،ساعات
آفتابی ،بارش و رطوبت نسبی به مدل داده شد .تبخیر و تعرق
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نیوار ،دوره  ،45شماره  ،112-113بهار و تابستان ( 1400دو فصلنامه)

از روشهای پنمن مانتیث و پنمن مانتیث اصالحشده به دست

سرعت باد ،رطوبت نسبی ،ساعات آفتابی ،عرض جغرافیایی

میآید .در صورت نداشتن دادههای هواشناسی (مانند دما،

و ارتفاع از سطح دریا برای ماههای مختلف سال هستند که

تابش و سرعت باد) و در صورت داشتن دادههای تبخیر از

بهعنوان اطالعات ورودی برای نرمافزار

تشت نوع  ،Aمدل  SALTMEDمیتواند از این دادهها برای

میباشد.

محاسبهی تبخیر و تعرق مرجع با توجه به روش فائو 56

در صورت نداشتن دادههای هواشناسی (دما ،تابش ،سرعت

استفاده کند .همچنین در اطالعات ورودی برای آبیاری باید

باد و غیره) و در دسترس بودن دادههای تشت تبخیر کالس

دبی ،زمان و شوری آب (در صورت شور بودن) آبیاری به

 ،Aاین مدل قادر به محاسبه مطابق با روش فائو  56است .در

دقت وارد شود (ریاحی فارسانی و قبادی نیا.)1395 ،

این شرایط ،تبخیر و تعرق گیاه بهصورت زیر محاسبه میشود:

خروجیهای مدل  SALTMEDعبارتاند از :مقادیر توزیع
شوری و رطوبت در نیمرخ خاک ،غلظت نسبی ،کسر
آبشویی ،عملکرد نسبی محصول ،نیاز آبی روزانه ،تبخیر و
تعرق ،پتانسیل مکش ،نیمرخ مکش ،پارامترهای رشد گیاه،
بیالن آب ،ماده خشک تولیدی ،مقادیر نیتروژن ،آمونیوم و
اوره ،نیمرخ نیتروژن ،آمونیوم و اوره ،جذب آب توسط گیاه،
بیالن نیتروژن و سطح آب زیرزمینی .در این پژوهش ،از
بخش پیشبینی شوری مدل استفاده شد.

()2

SALTMED

) 𝒆𝑲 𝑬𝑻𝒄 = 𝑬𝑻𝟎 (𝑲𝒄𝒃 +

که در آن Kcb ،ضریب تعرق گیاهی (ضریب گیاهی پایه) و
 Keضریب تبخیر خاک است .مقادیر  Kcbو  Kcبرای هر
مرحلهی رشد محصوالت مختلف در پایگاه دادههای مدل
موجود است Ke .با توجه به نشریهی فائو  56محاسبه میشود
( .)Allen et al., 1998همچنین  Kcنیز با توجه به نشریهی
فائو  56برای سرعت باد متفاوت (بر مبنای دو متر بر ثانیه) و

تبخیر و تعرق

رطوبت نسبی متفاوت (بر مبنای  45درصد) تعدیل میشود.

تبخیر و تعرق با استفاده از معادلهی پنمن مانتیث اصالحشدهی

مدل  SALTMEDبه صورت روزانه کار میکند و از  Keو

فائو  56به شرح زیر محاسبه میشود (:)Allen et al., 1998

 Kcbبرای ضریب گیاهی استفاده میکند .این دادهها با توجه

()1

𝟎𝟎𝟗
) 𝒂𝒆 𝑼 (𝒆 −
𝒔 𝟐 𝟑𝟕𝟐 𝑻 +
) 𝟐𝑼𝟒𝟑 ∆ + 𝜸(𝟏 + 𝟎.

𝜸 𝟎. 𝟒𝟎𝟖∆(𝑹𝒏 − 𝑮) +

به شرایط آب و هوایی و سایر پارامترها متفاوت هستند.
= 𝟎𝑻𝑬

جذب آب توسط گیاه در حضور آب شور

که در آن ET0 ،تبخیر و تعرق گیاه مرجع چمن (mm day-

مدل  SALTMEDنرخ واقعی جذب آب را بر اساس

 Rn ،)1تشعشع خالص ( G ،)MJ m2 day-1شدت جریان

رابطهای که توسط  )1992( Cardon & Leteyمطابق زیر

گرمایی خاک ( T ،)MJ m2 day-1میانگین درجه حرارت هوا

پیشنهاد شده است ،محاسبه میکند:

( U2 ،)°Cسرعت باد در ارتفاع دو متری (،)m s-1

es-ea

کمبود فشار بخار اشباع ( ∆،)Kpaشیب تغییرات فشار بخار

()3

با درجه حرارت ( 𝜸 ،)Kpa °C-1عدد ثابت سایکرومتری (C-

)Kpa°1؛ و  0/34 ،900ضرایب ثابتی هستند که با ثابت فرض
کردن ارتفاع گیاه ،مقاومت آسمانه و شاخص سطح برگ
تعیینشدهاند .ارتفاع گیاه فرضی مرجع  0/12متر ،مقاومت
سطحی ثابت برابر  70s m-1و آلبدو ،ضریب بازتاب ذرات
برابر  0/23در نظر گرفتهشده است .عوامل بهکار رفته در رابطه
( )1شامل دادههای هواشناسی معمول یعنی درجه حرارت،

()4

)𝒕 𝝀(𝒛,

)𝒕( 𝒙𝒂𝒎𝑺
𝟑

𝝅 𝒂(𝒕)𝒉 +
( 𝟏+
)
[
)𝒕( 𝟎𝟓𝝅
]

= )𝒕 𝑺(𝒛,

𝟓
𝑳
𝑳 𝟐 𝒛 ≤ 𝟎.
𝟑
𝟓𝟐 = )𝒛(𝝀
𝒛
𝑳 ≤ 𝒛 < 𝑳𝟐 𝑳 ∗ (𝟏 − ) 𝟎.
𝟐𝟏
𝑳
𝟎 {
𝑳>𝒁

که در آن ،S ،جذب آب ( Smax )t( ،)mm day-1حداکثر
پتانسیل جذب آب توسط ریشه در زمان  z ،tعمق که رو به
پایین مثبت در نظر گرفته میشود 𝝀(𝒛) ،کسر وابسته به زمان
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و عمق جرم کل ریشه 𝐋 ،حداکثر عمق ریشه 𝒉 ،ارتفاع فشار

رابطه فرض شده است که اختالط به صورت کامل و آنی در

ماتریک 𝛑 ،ارتفاع فشار اسمزی 𝛑𝟓𝟎 (𝐭) ،فشار اسمزی وابسته

رودخانه صورت میگیرد( .کارآموز و کراچیان.)1397 ،

به زمان که در آن)𝒕( 𝒙𝒂𝒎𝑺 به اندازه  %50کاهشیافته

همچنین مدل  SALTMEDدارای سه گزینه زهکشی آزاد،

است 𝒂(𝒕)،ضریب وزنی که برای پاسخ دیفرانسیلی یک

سیستم زهکشی زیرزمینی یا سیستم تنبوشه و بدون سیستم

محصول به فشار محلول و ماتریک محاسبه میشود .ضریب

زهکشی با آب زیرزمینی کمعمق است.

)𝒕(𝒂 ،برابر)𝒕( 𝟎𝟓𝒉 𝝅𝟓𝟎 (𝒕)/است که )𝒕( 𝟎𝟓𝒉 مکشی از

گردآوری اطالعات ،شامل دادهها و اطالعات موردنیاز مدل

خاک است که در آن مقدار جذب به اندازه  %50حداکثر

بود که از شرکتهای مهندسی مشاور مهاب قدس ،آب و

جذب کاهش مییابد که به نوع خاک ،گیاه ،شرایط آب و

خاک تهران و سازمان هواشناسی کل کشور جمعآوری شد.

هوایی و مدیریت آبیاری بستگی دارد .مقدار 𝟎𝟓𝒉 و 𝟎𝟓𝝅 از

دادههای هواشناسی خود شامل مقادیر باران روزانه ،عرض

آزمایشها یا نشریه  FAO 48به دست میآید .حداکثر جذب

جغرافیایی ،نمایهی حرارتی ،مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل بود.

آب ()𝒕( 𝒙𝒂𝒎𝑺) نیز از رابطه زیر محاسبه میشود:

همچنین از دادههای هواشناسی مربوط به دوره آماری

)𝒕( 𝒃𝒄𝑲 × )𝒕( 𝟎𝑻𝑬 = )𝒕( 𝒙𝒂𝒎𝑺

()5

موردنظر سالهای ( )1392-96در مدل استفاده شده است .با
توجه به الگوی زراعی مناطق ،درصد کشت ،شرایط آب و

بررسی شوری کرخه پس از تخلیه زهاب دشتها

هوایی و خصوصیات خاک با استفاده از نرمافزار

از خروجی بخش بیالن آب مدل ،حجم و شوری زهاب

 CROPWAT 8.0نیاز آبیاری هر کشت تعیین و با مدل

دشتها به صورت روزانه استخراج شده و سپس به پیشبینی

 SALTMED 2013میزان زهاب و شوری آن در دشتهای

کیفیت آب کرخه پس از تخلیه زهاب دشتهای اوان،

مذکور پیشبینی شد.

دوسالق ،ارایض و باغه پرداخته شد .با توجه به موقعیت
جغرافیایی منطقه مورد مطالعه ،ابتدا زهاب دشت اوان وارد

نتایج و بحث

رودخانه کرخه میشود ،پس از آن زهاب دشت دوسالق

نتایج شبیهسازی شوری و حجم زهاب دشت اوان

واحد عمرانی یک ،دو ،پنج و دشت ارایض واحد عمرانی دو،

یکی از نتایج خروجی مدل  ،SALTMEDمقادیر مؤلفههای

سه ،چهار و دشت باغه به ترتیب وارد رودخانه کرخه

بیالن آب است .این مدل با توجه به مقادیر روزانه بارندگی،

میشوند .حجم و غلظت زهاب تولیدی از هر پروژه توسط

آبیاری ،تبخیر ،تعرق ،زهاب ،رواناب ،رطوبت اولیه و نهایی،

مدل  SALTMEDبرآورد شد که در نهایت با دبی و شوری

مقادیر بیالن را به صورت روزانه محاسبه میکند .دادههای

رودخانه کرخه اختالط میشود .از رابطه زیر برای پیشبینی

خروجی روزانه مدل تبدیل به دادههای ماهانه شدهاند .نتایج

غلظت نهایی رودخانه ( 𝒙𝒊𝒎𝑪) پس از اختالط با زهاب

بیالن آب شبکه آبیاری و زهکشی دشت اوان به صورت سهم

دشتها استفاده شده است:

مؤلفههای بیالن آب حسب درصد برای سال  1393محاسبه
𝒏

= ) 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒓𝑪 × 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒓𝑸( ∑(𝑸𝒊 × 𝑪𝒊 × 𝑨𝒊 ) +

()6

شد .در بیالن آب دشت اوان 35/54 ،درصد سهم تعرق،

𝟏=𝒊
𝒏

 29/43درصد سهم تبخیر 27/66 ،درصد سهم زهاب6/8 ،

𝒙𝒊𝒎𝑪 × ) 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒓𝑸 ∑(𝑸𝒊 × 𝑨𝒊 +

درصد سهم رواناب و  0/57درصد سهم ذخیره رطوبت در

𝟏=𝒊

خاک بود 64/97 .درصد مجموع سهم تبخیر و تعرق که در
که در آن 𝐢𝐐 دبی زهاب خروجی هر دشت (𝐂𝐢 ،)m3/month

واقع بازده است و  35/03درصد سهم تلفات این دشت است

شوری زهاب هر دشت ( 𝐀𝐢 ،)dS/mمساحت هر دشت (،)m2

که شامل رواناب و نفوذ عمقی میباشد .سهم مؤلفههای بیالن

𝐫𝐞𝐯𝐢𝐫𝐂 و 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐫𝐐 شوری و دبی رودخانه کرخه است .در این

از حجم ساالنه هر مؤلفه به حجم آبیاری و بارندگی آن سال
( )1393حاصل شده است .در این سال حدود  45میلیون
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مترمکعب زهاب از  11هزار هکتار دشت اوان وارد رودخانه

بیشترین میزان آبیاری صورت میگیرد .به همین دلیل حجم

کرخه میشود .در شکل ( )2حجم زهاب تولیدی دشت اوان

زهاب نیز در این ماهها ماکزیمم است .در ماههای مرداد تا

حسب میلیون مترمکعب در ماههای مختلف سال آبی 1393

بهمن به دلیل کاهش تراکم کشت در تابستان و کاهش

از بیالن آب آورده شده است .با توجه به تراکم الگوی کشت

مصرف آب در زمستان ،میزان آبیاری کمتر است؛ در نتیجه

و بیالن آب در این منطقه ،معموالً ماه فروردین یا اردیبهشت

میزان زهاب تولیدی نیز کمتر است.
حجم زهاب (میلیون مترمکعب)

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

زمان (ماه)

شکل  -2حجم زهاب تولیدی دشت اوان در ماههای مختلف سال 1393

بیالن نمک خاک در ماههای مختلف سال شامل نمک اولیه،

باشد ،طی این مدت حدود  1/5میلیون تن نمک وارد رودخانه

نمک نهایی ،نمک ورودی و نمک زهاب است .در جدول ()4

خواهد شد .از آنجایی که تخلیه گاه رودخانه کرخه تاالب

بیالن نمک شبکه آبیاری و زهکشی دشت اوان حسب تن ارائه

هورالعظیم است ،این حجم وسیع از نمک وارد تاالب

شده است .با توجه به جدول ( ،)4مالحظه میشود که ساالنه

هورالعظیم خواهد شد و به مرور زمان با تبخیر آب ،این تاالب

حدود  150هزار تن نمک از طریق زهاب تولیدشده دشت اوان،

تبدیل به حوضچه تبخیر شده و این حجم از نمک باقی خواهد

وارد رودخانه کرخه میشود .اگر این روند ده سال ادامه داشته

ماند و باعث افزایش شوری بیشتر تاالب خواهد شد.

جدول  -4بیالن نمک شبیهسازیشده با مدل  SALTMEDدر دشت اوان در سال 1393
زمان (ماه)

نمک اولیه ()ton

نمک نهایی ()ton

نمک ورودی ()ton

نمک زهاب ()ton

مهر

77481/68

75794/72

7418/95

9695/85

آبان

75794/72

74054/47

1769/34

909/45

آذر

74054/47

73664/19

3458/27

8863/82

دی

73664/19

78842/33

3699/54

5416/73

بهمن

78842/33

78227/50

5246/20

68/06

اسفند

78227/50

93117/69

13195/24

13811/42

فروردین

93117/69

73081/23

33523/62

18636/15

اردیبهشت

73081/23

73076/97

33709/87

53981/87

خرداد

73076/97

76990/81

12244/19

12020/62

تیر

76990/81

83937/79

3913/83

0

مرداد

83937/79

78675/19

11828/39

5118/8

شهریور

78675/19

74296/95

16763/72

20863/19

ساالنه

936944/62

933759/89

146771/2

149385/9
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حداکثر زهاب تولیدی این دشت مربوط به ماه اردیبهشت

تشکیل میدهد .در شکل ( )3شوری زهاب در ماههای

است که حدود  54هزار تن نمک با آن حمل میشود .این

مختلف سال  1393پس از یک سال بهرهبرداری با شرایط

حجم از زهاب در واقع بیش از  30درصد نمک ورودی را

فعلی با احتساب الگوی کشت مشخص ،نشان داده شده است.
شوری زهاب ()dS/m

12
10
8
6
4
2
0

زمان (ماه)

شکل  -3شوری زهاب دشت اوان در ماههای مختلف سال 1393

با توجه به شکل ( )3و جدول ( )4پیشبینی میشود در مرداد

میشود در تمام ماهها (بهاستثنای مردادماه) که شوری زیر 8

ماه بیشترین شوری زهاب (حدود  11دسی زیمنس بر متر) و

دسیزیمنس بر متر است ،زهاب مستقیماً وارد رودخانه نشود

کمترین حجم زهاب تولیدی حاصل گردد .بر عکس در ماه

بلکه مورد استفاده مجدد برای گیاهان مقاوم به شوری قرار

اردیبهشت که بیشترین آبیاری انجام میشود ،تولید زهاب

گیرد .مدیریت استفاده مجدد از زهاب در محل سبب میشود

بیشتر ولی با شوری کمتر (حدود  5/4دسی زیمنس بر متر)

تا مسائل زیستمحیطی و تغییر کیفیت آب رودخانه برای

خواهد بود .با توجه به اینکه شاخص شوری از نسبت میزان

مصارف پاییندست به وجود نیاید .در این تحقیق به دلیل اینکه

نمک به حجم زهاب به دست میآید .رابطه عکس بین حجم

راهکارهای مدیریت استفاده مجدد از زهاب در ایران هنوز

زهاب و شوری منطقی به نظر میرسد.

نظاممند و عملیاتی نشده است ،تخلیه زهابها به رودخانه

میزان شوری زهاب که مرز بین دفع و استفاده مجدد را

کرخه مورد مطالعه و بررسی شده است .شوری متوسط ساالنه

مشخص میکند ،به حداقل شوری قابلاستفاده در مصارف

زهاب حاصل از دشت اوان  5/7دسی زیمنس بر متر است که

بازگردانی تعریفشده ،بستگی دارد .چنانچه بازگردانی

در صورت تخلیه به رودخانه کرخه ،تغییرات کیفیت آب

زهاب با هدف کشت گیاهان زراعی مقاوم به شوری باشد،

رودخانه در پاییندست را سبب خواهد شد .در شکل ( )4تأثیر

شوری قابلپذیرش در حدود  8دسی زیمنس بر متر خواهد

ورود زهاب تولیدشده دشت اوان به رودخانه کرخه بر کیفیت

بود که برای کشت گیاهانی چون جو ،چغندرقند ،کلزا و پنبه

آب در پاییندست ارائه شده است.

مناسب است ( .)Soothar et al., 2019بنابراین پیشنهاد
شوری آب کرخه قبل از تخلیه زهاب
شوری آب کرخه پس از تخلیه زهاب

2
1/5
1
0/5
0

زمان (ماه)

شکل  -4تغییر شوری رودخانه کرخه با ورود زهاب تولیدشده دشت اوان

شوری رودخانه کرخه ()dS/m

3
2/5
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دبی متوسط ساالنه عبوری از رودخانه کرخه 176/7

سهم رواناب و  0/6درصد سهم ذخیره رطوبت در خاک بود.

مترمکعب بر ثانیه است .در مقابل دبی ورودی زهاب به

 62/19درصد مجموع سهم تبخیر و تعرق که در واقع بازده

رودخانه به طور متوسط  1/47مترمکعب بر ثانیه میباشد.

بوده و  37/81درصد سهم تلفات این دشت است .سهم

بیشترین میزان افزایش در شوری ( )ECرودخانه در ماه

مؤلفههای بیالن از حجم ساالنه هر مؤلفه به حجم آبیاری و

شهریور بوده که دبی رودخانه کرخه به کمترین مقدار خود،

بارندگی آن سال ( )1393حاصل شده است .در این سال

 49/7مترمکعب بر ثانیه میرسد .تأثیر افزایش شوری رودخانه

حدود  42میلیون مترمکعب زهاب از  8هزار هکتار واحدهای

در این ماه کمتر از  10درصد کیفیت اولیه رودخانه است.

عمرانی مختلف دشت دوسالق وارد رودخانه کرخه میشود.

بنابراین تخلیه زهاب تولیدشده دشت اوان به رودخانه کرخه،

در شکل ( )5حجم زهاب تولیدی دشت حسب میلیون

طبق استانداردهای کیفیت پساب برای تخلیه به رودخانهها،

مترمکعب در ماههای مختلف یک سال از بیالن آب آورده

مجاز است (نوذری.)1388 ،

شده است .با توجه به تراکم الگوی کشت  130درصد و بیالن

نتایج شبیهسازی شوری و حجم زهاب دشت دوسالق

آب در این منطقه ،ماه اردیبهشت بیشترین میزان آبیاری

نتایج بیالن آب خروجی شبکه آبیاری و زهکشی دشت

صورت میگیرد و لذا حجم زهاب تولیدی نیز در این ماه

دوسالق به صورت سهم مؤلفههای بیالن آب حسب درصد در

ماکزیمم است .در ماههای تیر تا بهمن به دلیل کاهش تراکم

سال  1393محاسبه شد .در بیالن آب دشت دوسالق اجزای

کشت در تابستان و کاهش آب در زمستان ،میزان آبیاری

خروجی بیالن آب شامل  40/45درصد سهم تعرق34/81 ،

کمتر بوده و در نتیجه میزان زهاب تولیدی نیز حداقل و حتی

درصد سهم زهاب 21/74 ،درصد سهم تبخیر 2/4 ،درصد

نزدیک به صفر است.
حجم زهاب (میلیون مترمکعب)

16
14
12
10
8
6
4
2
0

زمان (ماه)

شکل  -5حجم زهاب تولیدی دشت دوسالق در ماههای مختلف سال 1393

بیالن نمک خاک دشت دوسالق در ماههای مختلف سال

دشت دوسالق بر حسب تن ارائه شده است .منفی بودن بیالن

 1393شامل نمک اولیه ،نمک نهایی ،نمک ورودی از طریق

نشاندهنده خروج بیشتر نمک نسبت به ورودی آن است ،در

آب آبیاری با شوری  1/6دسی زیمنس بر متر و نمک زهاب

واقع نمک بیشتری شسته شده است و از طریق زهکشها

است .در جدول ( )5بیالن نمک شبکه آبیاری و زهکشی

خارج شده است.
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جدول  -5بیالن نمک شبیهسازیشده با مدل  SALTMEDدر دشت دوسالق در سال 1393
زمان (ماه)

نمک اولیه ()ton

نمک نهایی ()ton

نمک ورودی ()ton

نمک زهاب ()ton

مهر

114840/65

114833/82

1697

2925

آبان

114833/82

114833/82

0

0

آذر

114833/82

114833/82

0

0

دی

114833/82

118484/76

0

0

بهمن

118484/76

108941/46

3680

29

اسفند

108941/46

84746/02

10660

13775

فروردین

84746/02

82755/32

22489

19971

اردیبهشت

82755/32

93109/92

20941

34628

خرداد

93109/92

93973/59

9851

7304

تیر

93973/59

101923/17

2610

59

مرداد

101923/17

98750/90

3850

5593

شهریور

98750/90

97798/65

1166

2725

ساالنه

1242027/29

1224985/29

76949

87013

با توجه به جدول فوق مالحظه میشود که ساالنه حدود 87

خواهد داشت .حداکثر زهاب تولیدی دشت دوسالق که در

هزار تن نمک از طریق زهاب تولیدشده دشت دوسالق ،وارد

ماه اردیبهشت است ،حدود  35هزار تن نمک با آن حمل

رودخانه کرخه میشود .اگر این روند ده سال ادامه داشته

میشود .این حجم از زهاب در واقع بیش از  39درصد نمک

باشد ،مقادیر قابلتوجهی از نمک وارد کرخه شده و کیفیت

ورودی را تشکیل میدهد .با این حال بایستی با در نظر گرفتن

آب آن را تغییر خواهد داد .با توجه به نتایج ،ساالنه حدود

مالک شوری زهاب ماهیانه در مورد مدیریت زهاب

 237هزار تن نمک از زهاب دشت اوان و دوسالق وارد

تصمیمگیری نمود .در شکل ( )6شوری زهاب در ماههای

رودخانه خواهد شد .باقیماندن این حجم نمک در رودخانه

مختلف سال  1393پس از یک سال بهرهبرداری از تمام

و تخلیهگاه آن یعنی تاالب هورالعظیم ،خطرات زیستمحیطی

الگوی کشت ،آورده شده است.

بسیاری برای موجودات ،آبزیان ،انسانها و زیستبوم منطقه
25

15
10
5
0

زمان (ماه)

شکل  -6شوری زهاب دشت دوسالق در ماههای مختلف سال 1393

شوری زهاب ()dS/m

20

113

نیوار ،دوره  ،45شماره  ،112-113بهار و تابستان ( 1400دو فصلنامه)

با توجه به شکل ( )6و جدول ( )5پیشبینی میشود در ماه تیر

تیرماه) که شوری زیر  8دسی زیمنس بر متر است ،زهاب

بیشترین شوری زهاب (حدود  23دسی زیمنس بر متر) و

مستقیماً وارد رودخـــــانه نشود بلکه مورد استفاده مجدد برای

کمترین زهاب تولیدی حاصل گردد .برعکس در ماه

گیاهان مقاوم به شوری گردد.

اردیبهشت با آبیاری بیشتر ،تولید زهاب بیشتر ولی با شوری

مدیریـت استفاده مجدد از زهاب سبب میشود تا مسائل

کمتر (حدود  4دسی زیمنس بر متر) خواهد بود .با توجه به

زیستمحیطی و تغییر کیفیت آب رودخانه برای مصارف

اینکه شاخص شوری از نسبت میزان نمک به حجم زهاب به

پاییندست به وجود نیاید .شوری متوسط ساالنه زهاب حاصل

دست میآید ،رابطه عکس بین حجم زهاب و شوری منطقی

از دشت دوسالق  4/72دسی زیمنس بر متر است که در

وجود دارد .از آنجایی که در ماههای آبان ،آذر و دی ،دشت

صورت تخلیه به رودخانه کرخه ،تغییرات کیفیت آب

دوسالق بدون آبیاری است ،بنابراین شوری آنها صفر نشان

رودخانه در پاییندست را سبب خواهد شد .در شکل ( )7تأثیر

داده شده است .با توجه به شوری قابلپذیرش برای بازگردانی

ورود زهاب تولیدشده دشت دوسالق به رودخانه کرخه بر

(با هدف کشت گیاهان زراعی مقاوم به شوری) در حدود 8

کیفیت آب در پاییندست ارائه شده است.

دسی زیمنس بر متر است ،پیشنهاد میشود در تمام ماهها (بهجز

شوری آب کرخه قبل از تخلیه زهاب
شوری آب کرخه پس از تخلیه زهاب

2/5
2
1/5
1
0/5

0

شوری رودخانه کرخه ()dS/m

3

زمان (ماه)

شکل  -7تغییر شوری رودخانه کرخه با ورود زهاب تولیدشده دشت دوسالق

دبی متوسط ساالنه عبوری از رودخانه کرخه 176/7

نتایج شبیهسازی شوری و حجم زهاب دشت ارایض

مترمکعب بر ثانیه بوده و دبی ورودی زهاب به رودخانه 1/35

نتایج بیالن آب خروجی شبکه آبیاری و زهکشی دشت

مترمکعب بر ثانیه است .بیشترین میزان افزایش در شوری

ارایض به صورت سهـــم مؤلفههای بیالن آب در سال آماری

( )ECرودخانه در ماه شهریور است که دبی رودخانه به

 1393محاسبه شد .در بیالن آب دشت ارایض 37/46 ،درصد

کمترین مقدار خود 49/7 ،مترمکعب بر ثانیه میرسد .تأثیر

سهم تعرق 37/55 ،درصد سهم زهاب 22/68 ،درصد سهم

افزایش شوری رودخانه حدود  10درصد کیفیت اولیه

تبخیر 1/67 ،درصد سهم رواناب و  0/64درصد سهم ذخیره

رودخانه است که طبق استاندارد بهداشت ایران ،تخلیه همزمان

رطوبت در خاک بود .از مجموع  60/14درصد سهم مجموع

زهاب دشتهای اوان و دوسالق رودخانه کرخه مجاز نیست.

کاربرد مدل  SALTMEDدر پیشبینی شوری آب رودخانه کرخه پس از اجرای فاز اول پروژه  550هزار هکتاری احیاء اراضی استانهای خوزستان و ایالم

114

تبخیر و تعرق که در واقع بازده است 39/86 ،درصد سهم

دشت ارایض ،وارد رودخانه کرخه میشود .در شکل ()8

تلفات این دشت بود .با این احتساب ،در سال  1393حدود 47

حجم زهاب تولیدی دشت حسب میلیون مترمکعب در

میلیون مترمکعب زهاب از  11هزار هکتار واحدهای عمرانی

ماههای مختلف سال  1393از بیالن آب آورده شده است.
حجم زهاب (میلیون مترمکعب)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

زمان (ماه)

شکل  -8حجم زهاب تولیدی دشت ارایض در ماههای مختلف سال 1393

با توجه به تراکم الگوی کشت  125درصدی و بیالن آب در

در نتیجه میزان زهاب تولیدی نیز کمتر است .در جدول ()6

این دشت ،اردیبهشتماه بیشترین میزان آبیاری صورت

بیالن نمک شبکه آبیاری و زهکشی دشت ارایض حسب تن

میگیرد و حجم زهاب در این ماه حداکثر است .ضمن اینکه

ارائه شده است .بیالن ساالنه ،منفی است نشاندهنده خروج

حجم زهاب در این ماه حدود  18میلیون مترمکعب میباشد.

بیشتر بار نمک است ،در واقع نمک بیشتری شسته شده است

در ماههای تیر تا بهمن به دلیل کاهش تراکم کشت در تابستان

و از طریق زهکشها خارج گردیده است.

و کاهش مصرف آب در زمستان ،میزان آبیاری کمتر بود و
جدول  -6بیالن نمک شبیهسازیشده با مدل  SALTMEDدر دشت ارایض در سال 1393
زمان (ماه)

نمک اولیه ()ton

نمک نهایی ()ton

نمک ورودی ()ton

نمک زهاب ()ton

مهر

476040/39

476008/81

1711/22688

3606/31

آبان

476008/81

476008/81

0

0

آذر

476008/81

476008/81

0

0

دی

476008/81

483307/88

0

0

بهمن

483307/88

494097/29

7300

0

اسفند

494097/29

497318/38

20206/17

22520/33

فروردین

497318/38

481315/15

42362/10

35118/10

اردیبهشت

481315/15

476062/23

37579/04

56187/07

خرداد

476062/23

478680/53

15861/96

14598/51

تیر

478680/53

482508/48

1266/61

0

مرداد

482508/48

480148/24

5179/63

1279/68

شهریور

480148/24

477814/16

4410/08

7105/63

ساالنه

5777505/05

5779278/82

135875/92

140415/67
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با توجه به جدول ( )6مشاهده میشود که ساالنه حدود 140

در نظر گرفتن مالک شوری زهاب ماهیانه در مورد مدیریت

هزار تن نمک از طریق زهاب تولیدشده دشت ارایض وارد

زهاب تصمیمگیری نمود .در شکل ( )9شوری زهاب در

رودخانه کرخه میشود .اگر این روند ده سال ادامه داشته

ماههای مختلف سال  1393پس از یک سال بهرهبرداری همه

باشد ،حدود  1/4میلیون تن نمک از زهاب دشت اوان و

الگوی کشت ،آورده شده است .پیشبینی میشود در ماه

دوسالق وارد رودخانه خواهد شد که تبعات زیستمحیطی

مرداد بیشترین شوری زهاب حدود  9/5دسی زیمنس بر متر و

فراوانی برای راضی پاییندست رودخانه و تخلیه گاه رودخانه

کمترین زهاب تولیدی حاصل شود .برعکس در ماه

یعنی تاالبها خواهد داشت .حداکثر زهاب تولیدی این

اردیبهشت با آبیاری بیشتر ،تولید زهاب بیشتر با شوری کمتر

دشت مربوط به ماه اردیبهشت است ،حدود  56هزار تن نمک

حدود  5دسی زیمنس بر متر دفع گردد .در ماههای آبان تا

با آن حمل میشود .این حجم از زهاب در واقع بیش از 40

بهمن و تیر بدون آبیاری هستند بنابراین شوری آنها صفر

درصد نمک ورودی را تشکیل میدهد .با این حال بایستی با

نشان داده شده است.
شوری زهاب ()ds/m

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

زمان (ماه)

شکل  -9شوری زهاب دشت ارایض در ماههای مختلف سال 1393

با توجه به شوری قابلپذیرش برای بازگردانی (با هدف کشت

وارد شود .شوری متوسط ساالنه دشت ارایض  3/18دسی

گیاهان زراعی مقاوم به شوری) در حدود  8دسی زیمنس بر

زیمنس بر متر است ولی نمیتواند مالک تصمیمگیری باشد

متر است ،پیشنهاد میشود در دشت ارایض بهجز ماه مرداد،

زیرا در پاییندست این دشتها از آب رودخانه کرخه برای

دفع زهاب به صورت بازگردانی صورت گیرد که با استفاده

مصارف مختلف استفاده میشود .در شکل ( )10تأثیر ورود

مجدد ،استفاده بهینه از آب آبیاری شود و بازده آبیاری نیز

زهاب تولیدشده دشت ارایض به رودخانه کرخه ارائه شده

افزایش یابد که اثر زیستمحیطی مخرب کمتری به رودخانه

است.
3

2
1/5
1
0/5
0

زمان (ماه)

شکل  -10تغییر شوری رودخانه کرخه با ورود زهاب تولیدشده دشت ارایض

شوری رودخانه کرخه ()dS/m

شوری آب کرخه قبل از تخلیه زهاب
شوری آب کرخه پس از تخلیه زهاب

2/5
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دبی متوسط ساالنه عبوری از رودخانه کرخه 176/7

نتایج شبیهسازی شوری و حجم زهاب دشت باغه

مترمکعب بر ثانیه است و دبی ورودی زهاب ارایض به کرخه

نتایج بیالن آب شبکه آبیاری و زهکشی دشت باغه با مدل

حدود  1/5مترمکعب بر ثانیه است .بیشترین میزان افزایش

 SALTMEDمحاسبه شد و به صورت سهم مؤلفههـــــــــای

شوری رودخانه در ماه شهریور است که دبی رودخانه به

خروجی بیالن آب حسب درصد به دست آمد .به طور کلی،

کمترین مقدار خود 49/7 ،مترمکعب بر ثانیه میرسد .بنابراین

 60درصد سهم مجموع تبخیر و تعرق که بازده است و 40

تأثیر افزایش شوری رودخانه حدود  16درصد کیفیت اولیه

درصد باقیمانده سهم تلفات این دشت محسوب میشود.

رودخانه است که طبق استاندارد نشان میدهد که مجموع

سهم مؤلفههای بیالن از حجم ساالنه هر مؤلفه به حجم آبیاری

زهاب دشتها (اوان ،دوسالق و ارایض) نباید به رودخانه

و بارندگی سال  1393حاصل شده است .در این سال حدود

تخلیه شود .در صورت تخلیه زهاب اثرات مخرب

 75میلیون مترمکعب زهاب از  7هزار هکتار دشت باغه وارد

زیستمحیطی را به دنبال خواهد داشت.

رودخانه کرخه میشود .در شکل ( )11حجم زهاب تولیدی
دشت باغه در ماههای مختلف یک سال از بیالن آب آورده
شده است.

25

20
15
10
5
0

حجم زهاب (میلیون مترمکعب)

30

زمان (ماه)

شکل  -11حجم زهاب تولیدی دشت باغه در ماههای مختلف سال1393

با توجه به تراکم الگوی کشت  150درصدی و بیالن آب در

این روند ده سال ادامه داشته باشد ،حدود  5/74میلیون تن

این منطقه ،تیرماه بیشترین میزان آبیاریها صورت میگیرد ،به

نمک از زهاب دشت اوان ،دوسالق ،ارایض و باغه وارد

همین دلیل حجم زهاب آن نیز در این ماه بیشینه است .در

رودخانه خواهد شد .از آنجایی که تخلیهگاه رودخانه کرخه

ماههای شهریور تا بهمن به دلیل کاهش تراکم کشت در

تاالب هورالعظیم است ،این حجم وسیع از نمک وارد

تابستان و کاهش آب در زمستان ،میزان آبیاری کمتر بوده و

هورالعظیم خواهد شد .مساحت این تاالب  48هزار هکتار

در نتیجه میزان زهاب تولیدی نیز کمتر و حتی نزدیک صفر

است .به عبارتی در هر مترمربع تاالب با فرض شوری نبودن

است.در جدول ( )7بیالن نمک شبکه آبیاری و زهکشی

آن ،حدود  10کیلوگرم نمک باقی خواهد ماند ،در صورتی

دشت باغه حسب تن ارائه شده است .با توجه به جدول ()7

که میانگین شوری تاالب هورالعظیم در سال  1392برابر 2/07

مالحظه میشود که ساالنه حدود  197هزار تن نمک از طریق

قسمت در هزار بوده که معادل  3/23دسی زیمنس بر متر

زهاب تولیدشده دشت باغه وارد رودخانه کرخه میشود .اگر

میشود.
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جدول  -7بیالن نمک شبیهسازیشده با مدل  SALTMEDدر دشت باغه در سال 1393
زمان (ماه)

نمک اولیه ()ton

نمک نهایی ()ton

نمک ورودی ()ton

نمک زهاب ()ton

مهر

381902/73

381902/73

0

0

آبان

381902/73

381902/73

0

0

آذر

381902/73

381902/73

0

0

دی

381902/73

381902/73

0

0

بهمن

381902/73

388977/17

7074/44

0

اسفند

388977/17

385848/37

10752

13880/14

فروردین

385848/37

363928/01

13977/6

35897/96

اردیبهشت

363928/01

370152/53

39782/4

33557/88

خرداد

370152/53

369027/80

53760

54884/73

تیر

369027/80

388363/11

34406/4

15071/09

مرداد

388363/11

384606/37

39782/4

43539/14

شهریور

384606/37

384606/37

0

0

ساالنه

4560417/07

4563120/71

199535/24

196830/94

بایستی با آیندهنگری به فکر دفع مناسب این زهابها و یا تغییر

زهاب تصمیمگیری نمود .در شکل ( )12شوری زهاب در

الگوی کشت بود .حداکثر زهاب تولیدی این دشت در خرداد

ماههای مختلف سال  1393پس از یک سال بهرهبرداری همه

بوده که حدود  55هزار تن نمک از آن تولید میشود .با این

الگوی کشت ،آورده شده است.

حال بایستی با شاخص شوری زهاب ماهیانه در مورد مدیریت
12

8
6
4
2

شوری زهاب ()dS/m

10

0

زمان (ماه)

شکل  -12شوری زهاب دشت باغه در ماههای مختلف سال 1393

با توجه به شکل ( )12و جدول ( )7پیشبینی میشود در ماه

است.با توجه به شوری قابلپذیرش برای بازگردانی (با هدف

فروردین بیشترین شوری زهاب (حدود  10دسی زیمنس بر

کشت گیاهان زراعی مقاوم به شوری) در حدود  8دســـــــی

متر) و کمترین زهاب تولیدی حاصل گردد .برعکس در ماه

زیمنس بر متر است ،پیشنهاد میشود در تمام ماهها (به جز ماه

تیر با آبیاری بیشتر ،تولید زهاب بیشتر ولی با شوری کمتر

اسفند و فروردین) که شوری زهاب کمتر از  8دسی زیمنس

(حدود 4دسی زیمنس بر متر) خواهد بود .در ماههای مهر تا

بر متر است ،این زهاب مستقیماً وارد رودخانه نشود بلکه مورد

بهمن بدون آبیاری است بنابراین شوری زهاب آنها نیز صفر

استفاده مجدد برای گیاهان مقاوم به شوری گردد .مدیریت
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استفاده مجدد از زهاب سبب میشود تا مسائل زیستمحیطی

در شکل ( )13تأثیر ورود زهاب تولیدشده دشت اوان،

تغییر کیفیت آب رودخانه برای مصارف پاییندست به وجود

دوسالق ،ارایض و باغه به رودخانه کرخه ارائه شده است.

نیاید.

شوری آب کرخه پس از تخلیه زهاب

2/5
2
1/5
1

0/5

شوری رودخانه کرخه ()dS/m

شوری آب کرخه قبل از تخلیه زهاب

3

0

زمان (ماه)
شکل  -13تغییر شوری رودخانه کرخه با ورود زهاب تولیدشده دشت باغه

دبی متوسط ساالنه عبوری از رودخانه کرج  176/7مترمکعب بر

ایجاد نخواهد کرد.با توجه به شکل ( )14و با اجرای طرحهای

ثانیه است .دبی ورودی زهاب باغه به رودخانه  2/4مترمکعب بر

واحد عمرانی  2 ،1و  5دشت دوسالق و واحد عمرانی  3 ،2و  4و

ثانیه است .بیشترین میزان افزایش در شوری ( )ECرودخانه در

دشت باغه که در مجموع مساحت آنها حدودا  37000هکتار از

ماه شهریور است که دبی رودخانه به کمترین مقدار خود49/7 ،

که کل  550000هکتار است ،شوری رودخانه کرخه به طور

مترمکعب بر ثانیه میرسد که طبق استاندارد وزارت بهداشت

قابلمالحظهای افزایش مییابد.

نشان میدهد که زهاب آنها ( دشتهای اوان ،دوسالق ،ارایض

این رودخانه در پاییندست نیازهای آبی کشاورزی ،شهری و

و باغه) نباید مستقیماً به رودخانه تخلیه شوند .در صورت تخلیه

صنعتی را تأمین میکند .بنابراین ،کیفیت آب رودخانه اهمیت

زهاب ،اثرات مخرب زیستمحیطی و نامناسب بودن کیفیت آب

زیادی دارد .آلودگی آب رودخانهی کرخه و افزایش شوری آن

برای مصارف پاییندست را به دنبال دارد.

در نتیجه تخلیه زهاب ،کاهش شدید کیفیت آب را به صورت

تأثیر تخلیه همزمان زهاب دشتها بر شوری کرخه

در نتایج خروجی مدل در رابطه با حجم زهاب خروجی و میزان
نمک دشتهای اوان ،دوسالق ،ارایض و باغه که با توجه به
الگوی کشت تعیین شدهاند ،در نهایت وارد رودخانه کرخـــــه

افزایش در شاخصهای زیر به همراه دارد:.
 هدایت الکتریکی )Electrical Conductivity (EC
 کل مواد جامد محلول )Total Dissolved Solids (TDS
 نسبت جذب سدیم )Sodium Absorption Ratio (SAR

میشوند که در نتیجه سبب تغییر در میزان شاخص شوری

بنابراین ،نتایج بهدستآمده حاکی از کاهش کیفیت آب

رودخانه کرخه (هدایت الکتریکی) خواهند شد .مقدار شوری

رودخانهی کرخه در نتیجه تغییرات کاربری اراضی است .در

آب رودخانه ترکیبشده با زهاب ( )EC mixو میزان اولیه

خصوص ارائه نتایج مراحل اعتبارسنجی و صحتسنجی مدل

شوری رودخانه کرخه ( )EC Karkhehبه صورت ماهانه در یک

 SALTMEDاین نکته قابل ذکر است که طبیعتاً در تمام کارهای

سال با ورود زهاب واحدهای عمرانی دشتهای مختلف در

شبیهسازی و مدلسازی این عمل انجام میشود .لذا با توجه به

شکل ( )14آورده شده است .ضمن اینکه تخلیه زهاب دشت اوان

اینکه تعداد صفحه مقاله بیشازحد مجاز شده است ،نمیتوان

لحاظ نشده زیرا تغییر چندانی در کیفیت آب رودخانه کرخه

مطلب بیشتری را اضافه کرد.
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تغییر شوری کرخه با تخلیه زهاب واحد عمرانی  1دشت

تغییر شوری کرخه با تخلیه زهاب واحد عمرانی  1و  2دشت

دوسالق

دوسالق

2/5

2

EC karkheh

)EC (ds/m

1/5

1/5

1

1

0/5

0/5
0

0
Date
)(month
6/8/07 14/11/0722/2/08
1/6/08
9/9/08 18/12/0828/3/09

)Date (month
6/8/0714/11/07
22/2/081/6/08
9/9/0818/12/08
28/3/09

تغییر شوری کرخه با تخلیه زهاب واحد عمرانی  2 ،1و 5

تغییر شوری کرخه با تخلیه زهاب واحد عمرانی  2 ،1و  5دشت

دشت دوسالق

دوسالق و واحد عمرانی  2و  3دشت ارایض

3/5
3

3

)EC (ds/m

2

2/5
2

1/5

1/5

1

1

0/5

0/5

Date (month) 18/12/08
6/8/0714/11/07
22/2/081/6/089/9/08
28/3/09

6/8/0714/11/0722/2/081/6/08
9/9/0818/12/0828/3/09
)Date (month

تغییر شوری کرخه با تخلیه زهاب واحد عمرانی  2 ،1و 5
دشت دوسالق و واحد عمرانی  3 ،2و  4دشت ارایض

3/5

)EC (ds/m

2/5

)EC (ds/m

2

EC mix

2/5

تغییر شوری کرخه با تخلیه زهاب واحد عمرانی  2 ،1و  5دشت
دوسالق و واحد عمرانی  3 ،2و  4دشت ارایض و دشت باغه

6/5

6/5

5/5

)EC (ds/m

3/5

4/5
3/5

2/5

2/5

1/5

1/5

0/5

0/5

)Date (month
6/8/0714/11/07
22/2/081/6/08
9/9/0818/12/08
28/3/09

)Date (month
6/8/0714/11/07
22/2/081/6/08
9/9/0818/12/08
28/3/09

شکل  -14تأثیر تخلیه زهاب دشتهای مورد مطالعه بر کیفیت آب رودخانه کرخه

)EC (ds/m

4/5

5/5
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(.1418-1434 :)6
.3

و عملکرد مدل  SALTMEDدر مدیریت آبیاری تناوبی آب شور
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میشود .با توجه به سرعت باالی تبخیر آب از منطقه ،تاالب

شوری خاک .تحقیقات آب و خاک ایران.487-498 :)3( 46 ،

تبدیل به حوضچه تبخیر شده و این حجم وسیع از نمک در
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