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 هاترین یافتهممه

 شده بر میزان تبخیر هاي مختلف شوري آب زیرزمینی تثبیتهدف این پژوهش، بررسی اثر غلظت

زمینی شامل آب شاهد )آب شرب شهر گرگان( با هدایت الکتریکی هاي شوري آب زیراست. غلظت بوده

شده از اختالط آب شاهد یهزیمنس بر متر )تهدسی 8و  3زیمنس بر متر، آب با هدایت الکتریکی دسی 7/0

متر حاوي یک خاک رسی سیلتی در عمق سانتی 3/55و قطر  523با نمک دریا( در الیسیمتري به ارتفاع 

شده درون الیسیمتر و سنسورهاي نصببا استفاده از  خاک شوري و رطوبتمتر تثبیت گردید. سانتی 3/37

هاي در مخازن آب زیرزمینی که از طریق لولهچنین تبخیر از سطح خاک از طریق تغییر ارتفاع آب هم

اه، در هر یک از یک مشد. پس از گیري صورت روزانه اندازهمتخلخل به الیسیمتر متصل بودند، در به

متري سانتی 3 نقطه با فاصله 25ها شوري هدایت الکتریکی عصاره اشباع و درصد رطوبت حجمی در ستون

حاکی از آن بود که با افزایش شوري آب زیرزمینی میزان تبخیر تجمعی . نتایج گیري شداندازهاز یکدیگر 

ها در عمق خاک و نزدیک سطح از سطح خاک کاهش یافت. هرچه شوري آب بیشتر شد تجمع نمک

 شوري  آهنگ تجمع نمک در روند حالت عکس داشت. ینشاهد، ا یرزمینیدر آب زایستابی بیشتر بود. 

چنین نتایج نشان داد هاي باالتر بود. همخاک شدیدتر از آب با شوري زیمنس بر متر در سطحدسی 7/0

متري سانتی 20و  50، 23ترتیب در اعماق زیمنس بر متر بهدسی 7/0و  3، 8براي آب زیرزمینی با شوري 

امالح به سطح  دهندهسمت باال عامل انتقالجبهه نمکی ایجاد شد که در باالي این عمق، جریان بخار به

  خاک بود.
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 مقدمه )شرح مساله(

دلیل از آنجا که در مناطق مختلف کشور آب زیرزمینی شور در نزدیکی سطح زمین وجود دارد و از سویی به

تبخیر از سطح خاک، احتمال شور شدن این اراضی در اثر صعود کاپیالري آب و نمک وجود دارد، لذا الزم است در 

مقادیر شوري مختلف آب زیرزمینی نزدیک سطح زمین بر میزان تبخیر به منطقه ریشه  تأثیر ،تحقیقات دقیق

تر شدن پتانسیل هیدرولیکی خاک گشته و مشخص گردد. با توجه به آنکه شوري و تنش ناشی از آن باعث منفی

از خاک داشته، تري ریشه گیاه براي جذب آب از این خاک بایستی انرژي زیادي صرف نماید تا پتانسیل آبی منفی

آید. دست نمیتوجهی بهدر نتیجه گیاهان زیادي قابل کشت نبوده و از محدود گیاهان قابل کشت نیز محصول قابل

بر این اساس الزم است با انجام تحقیقات مناسب، تأثیر مقادیر مختلف هدایت الکتریکی در آب زیرزمینی بر مقادیر 

 و خشک مناطق اغلب در خاک سطح از تبخیر و ایستابی سطح عمق ینب تبخیر از سطح خاک تعیین گردد. رابطه

 است زمین نزدیک ایستابی سطح اغلب نیاز، حد از بیش آبیاري علتبه این مناطق در است. مهم بسیار خشکنیمه

 در آب بیالن از مهمی خاک جزء سطح از تبخیر خشکنیمه و خشک نواحی شود. درمی خاک شوري باعث که

 طریق از منبع این از آب توجهیقابل مقدار است، باال زیرزمینی آب سطح که در شرایطی همچنیناست.  خاک

 و گذاشته باقی خاک را در خود هاينمک تبخیر، از پس آبشود. می تبخیر سطح خاک در مویینگی صعود

 موجب بلکه میشود، اتالف آب سبب تنها نه خاک سطح از تبخیر بنابراین گردد.آن می شدن شور باعث تدریجهب

   گردد.می نیز خاک شدن شور

 اهميت موضوع

باشاد. باراي شوري خاک معضلی جدي براي توسعه کشاورزي و استفاده پایدار از منابع خااک و آب مای مسئله

هاي مفید زراعی باید دید آیا مقادیر شوري آب زیرزمینی خود در میزان تبخیار از جلوگیري از کاهش کیفیت خاک

کاه اگار تاأثیر ماذکور  نتیجه صعود نمک به منطقه ریشه، تأثیر مساتقیمی خواهاد داشاتر چارا اک و درسطح خ

هااي الزم زهکشای، ساطح آب زیرزمینای شاور را در مستقیم و تشدیدکننده باشد، الزم است با ارائه دساتورالعمل

  تري تثبیت نمود.ینمناطقی که احتمال صعود کاپیالریته و شور شدن اراضی وجود دارد، در اعماق پای

 


