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مقدمه

 افزایش را کشاورزی تولیدات پتانسیل توجهی قابل میزان به آبیاری

 از ناشی عمقی نفوذ و آبیاری های شبکه از نشت تلفات لیکن داده،

 آبدار های الیه در را آب تجمع و نفوذ موجبات مزارع، آبیاری

 طریق از تغذیه میزان که هنگامی . است نموده فراهم زیرزمینی

 می اتفاق ایستابی سطح خیز باشد، طبیعی تخلیه از بزرگتر آبیاری

 باال جهان، کنار و گوشه در فاریاب اراضی از بسیاری در . افتد

 متعاقبا   و گردیده اراضی شدن ماندابی به منجر ایستابی سطح آمدن

. است آورده وجود به را شوری از ناشی مشکالت



مقدمه

آبیاری توسعه با گام هم زهکشی توسعه که مناطقی در وضعیت این 

 مورد زهکشی تأسیسات از داری نگه که مناطقی در یا و نگرفته انجام

. است افتاده اتفاق شده واقع غفلت

 کشت محصوالت بهینه رشد برای مطلوب رطوبتی شرایط حفظ جهت 

 آب با مناطقی در ویژه به زهکشی توسعه خاک، شوری کنترل و شده

.است ناپذیر اجتناب امری شور زیرزمینی

رشد و جهان تزاید حال در جمعیت به واکنش در دیگر، طرف از 

 یافته، افزایش بشری مصارف برای آب های برداشت اقتصادی،

 کشاورزی، صنعتی، شهری، مصارف مابین آب سر بر رقابت بنابراین

  . است گرفته باال نیز تفریحی و محیطی زیست



مقدمه

حاضر های سیاست و ها شیوه با آب برداشت فعلی روند اگر 

 به آبی تنش 2025 سال در که شود می یابد،برآورد ادامه

 صورت این در . یابد گسترش جهان درصد 60 از بیش

 و بزرگ چالشی رشد حال در جمعیت برای غذا دیدن تدارک

 اروپا، و شمالی امریکای در جز به زیرا است، اساسی

 اغلب در آب کننده مصرف بزرگترین هم ز هنو کشاورزی

.دنیاست مناطق



مقدمه

توسط شده ارائه آمارهای طبق بر  FAOجهانی، مبنای در و 

 خود به را آبی های برداشت کل از درصد69کشاورزی

 میزان به اغلب کشاورزی آب منابع اگرچه.دهد می  اختصاص

 لیکن گیرند، می قرار برداری بهره مورد نادرست و حد از بیش

 جمعیت برای کافی غذای تولید جهت که است آن بر عمومی باور

30-20، میزان به بایستی2025سال تا جهان، رشد حال در

.شود افزوده آبی کشاورزی اراضی مساحت بر درصد



مقدمه

از جلوگیری و آب بحران تشدید از اجتناب منظور به 

 آب مصرف وری بهره غذایی، مواد توجه قابل کمبودهای

 غذای مقدار بر است الزم دیگر بیان به.یابد افزایش بایستی

  از امر این.شود افزوده آب معین میزان یک با شده تولید

 بخش در موجود آبی منابع از مجدد استفاده و حفاظت طریق

  برداری بهره قابل و شده زهکشی آبهای قبیل از کشاورزی،

باشد می ممکن



به سوی مدیریت زه آب ها

گرفت می قرار توجه مورد کمتر ها آب زه مدیریت پیش چندی تا.

 به ها ارزیابی ، بود متمرکز طراحی مسائل بر عموما   زهکشی تحقیقات

 ضوابط با مرتبط موارد و شده نصب های سیستم عملکرد با عمده طور

.داشت کار و سر آنها طراحی

آبیاری المللی بین کمیته ،1992سال در جهان سران کنفرانس از پس 

.نمود متمرکز ها آب زه مدیریت بر را خود کامل توجه زهکشی و

جهت اساسی مکملی عنوان به زهکشی به نیاز بر تنها نه اینکه نتیجه 

 طور به بلکه شد، تأکید خشک نیمه و خشک نواحی در آبیاری توسعه

 مفهوم در شیرین آب منابع از مجدد استفاده و حفاظت بر همزمان

گردید اصرار منابع جامع مدیریت



به سوی مدیریت زه آب ها

در نگرانی ویژه به و ها نگرانی این ازکشورها بسیاری در 

 ها آب زه دفع قوانین وضع به آب، کیفیت تنزل خصوص

 برای شیرین آب منابع کیفی استانداردهای حفظ درجهت

 صنعتی، خانگی، مصارف کشاورزی، نظیر دیگر مصارفی

.است شده منجر تفریحی و محیطی زیست



به سوی مدیریت زه آب ها

در های ازگزینه شماری موجود، زهکشی های سامانه برای 

 اختیار در توسعه اهداف به نیل جهت ها آب زه مدیریتی دسترس

 از حفاظت عمده گروه چهار به توان می را ها گزینه این.است

  بها آ ه ز تصفیه و بها آ ه ز دفع بها، آ زه از مجدد استفاده آب،

 معینی بالقوه اثرات دارای ها گزینه این از یک هر .نمود  تقسیم

 بیش که درجایی و باشند می منطقه آب کیفیت و هیدرولوژی بر

 و متقابل اثرات شود، گرفته بکار منطقه یک در گزینه یک از

افتد می اتفاق موافق





 سازمان حفاظت منابع طبیعی  آمریکاNRCS )  ) کمک های فنی و مالی برای مدیریت آب

.ارائه می دهد  (DWM)زهکشی 

DWM چیست؟

DWMاست کشاورزی زهکشی های سیستم از شده تخلیه آب مقدار و زمان مدیریت فرایند.  

DWMنیست نیاز مورد سال طول در اوقات تمام در زهکشی شدت که فرض این اساس بر 

.باشد می

 با DWM،حداقل به با آب کیفیت بهبود.است پذیر امکان سودمند تولید و  آب کیفیت بهبود 

.گیرد می صورت مزرعه از خروجی نیترات میزان کاهش ، ضروری غیر زهکشی رساندن

 های سیستم DWMتولید شودبرای می استفاده کاشت برای که را آب  توانند می همچنین 

.کنند حفظ  بعدی رشد فصل در محصوالت

از استفاده  با تولید با DWMهمیشه کنترل جای به خود زهکشی آب بهتر کنترل توانایی از 

  ببرید لذت آنها آب



 یک سیستم موفق مدیریت زه آبها می تواندکمک کندبه:

 فراهم نمودن ا فزایش عملکرد بالقوه

 کاهش خطر در هنگام  آب و هوای نامساعد

  فعال سازی گزینه های اعتباری تجارت زیست محیطی

  حفاظت از منابع آب جامعه

  حصول اطمینان از پتانسیل نظارتی

 بهبود سالمت خاک .

 رشد رویشی بهتر

 فراهم کردن شرایط برای مهاجرت  فصلی پرندگان



سیستم مدیریت زه آبها در کجا بهتر کار میکند؟

  در توپوگرافی مسطح

  با سیستم های فشرده

  در سیستم های زهکشی جدید برنامه ریزی شده و طراحی شده برای

DWM



DWM است کشاورزی زهکشی های سیستم از شده تخلیه آب مقدار و زمان مدیریت فرایند.  

خروجی ارتفاع مدیریت اجازه که ، است آب کنترل برای  سفال خط در شده نصب ساختار 

. دهد رامی سفال



مدیریت و کنترل زه آب در سطوح مزرعه، شبکه آبیاری و حوضه رودخانه مستلزم اقدامات 
:متعددی است که عبارتند از

رطوبتی شرایط حفظ منظور به زهکشی سیستم در ایستابی سطح تنظیم 

شوری کنترل و محصول بهینه رشد مطلوب،

-ضوابط که حدی تا آب زه و آبیاری مدیریتی های استراتژی بکارگیری 

 مشکالت و مسائل با ضمن در و شود تأمین آب کیفیت استانداردهای و تخلیه

.باشند متناسب انتظار قابل

در مجدد استفاده برای مناسب معیارهای تدوین و آب تقسیم و بندی نوبت 

آب کم مناطق

کیفیت کم های آب از استفاده برای آب سهم هزینه پرداخت ضوابط تدوین

که آبی زه تخلیه جهت آب کیفی استانداردهای رعایت نیازبا مورد تصفیه انجام 

.گیرد می تعلق مشترکین به



مهمترین دالیل برای توسعه و ارتقاء استراتژ یهای مدیریت زه آب عبارتند 
از

نتیجه که کشاورزی و اقتصادی های زیان از جلوگیری 

.میباشد آب کیفیت افت و اراضی شوری و ماندابی

برای آب حفاظت لزوم و آب منابع کیفیت افت از نگرانی 

 آب کمبود با که مناطقی در بخصوص مختلف، مصارف

.میباشند مواجه

تواند می ها نامه آئین و ها سیاست از تبعیت و پیروی لزوم 

.نماید ایجاد ها آب زه مدیریت بهبود برای قوی ای انگیزه













است گرفته انجام تحقیقاتی کشاورزی اراضی زهآب کیفیت مورد در.  

خروجی در را منیزیم و کلسیم پتاسیم، فسفر، ازت، غلظت(1970) همکاران و بولتون 

 گزارش آنها .نمودند گیری اندازه1967 سال تا 1961 سال از زیرزمینی زهکشهای

 مغذی برمواد زهآب حجم و کشاورزی عملیات مدیریت هم و گیاه نوع هم که کردند

.دارد تاثیر زهکشی آب در موجود

تا 1379 ساله پنج آماری دوره در کارون رودخانه آب الکتریکی هدایت متوسط مقدار  

 ایستگاه در (لیتر در میلیگرم 540) سانتیمتر بر میکروموس 1500حدود از 1384

  ) سانتیمتر بر میکروموس 5900 تا خوزستان استان شمال در واقع شوشتر آبسنجی

 رودخانه این الیه-منتهی در بهمنشیر سنجی آب ایستگاه در (لیتر در میلیگرم 2120

 کشاورزی زهآبهای عظیم حجم ورود از ناشی عمدتا تغییرات این .است یافته افزایش

(1385 وهمکاران، زارع حسینی)بود













گزینه های فیزیکی مدیریت زه آب

1- اقدامات حفاظتی

و خروجی نمک مقدار و تولیدی آب زه حجم کاهش آب، حفاظتی اقدامات اصلی اهداف از یکی 

 حفظ دیگر سودمند های استفاده برای را آب بتوان تا است آن با مرتبط کننده نگران موارد دیگر

کرد

هایی آب زه کیفیت و کمیت بر نیز و آب زه از مجدد استفاده لزوم بر مستقیما   حفاظتی اقدامات 

گذارد می تأثیر دارند تصفیه یا تخلیه به نیاز که

.مناطقی در یا و دارد وجود رقابت کیفی و کمی نظر از آب کنندگان مصرف بین که جایی در 

مناطق در همچنین ،)بسته زهکشی حوضه یک در مثال  (دارند محدودیت آب زه تخلیه برای که

 باید که است مسائلی اولین جزو حفاظتی اقدامات اکولوژیکی، نظر از پذیر ریسک و حساس

.گیرد صورت



گزینه های فیزیکی مدیریت زه آب

از عبارتند گوناگون حفاظتی اقدامات:

آب زه تولید کاهش آن تبع به وآب مصرف کاهش

زیرزمینی های آب مدیریت

عمق کم زیرزمینی های سفره مدیریت

زمین آیش





گزینه های فیزیکی مدیریت زه آب

2- راهکارهای استفاده مجدد از زه آب

است، آن شده رها مقادیر کاهش آب، زه از مجدد استفاده در اساسی هدف 

کرد استفاده دیگر مصارف یا و آبیاری برای آن از بتوان همزمان که بطوری

شامل مجدد استفاده کارهای راه:

شور اراضی و سنتی کشاورزی در، آب زه استفاده -1

)کشاورزی اراضی در آب زه از مکرر استفاده-2 IFDM )

مراتع و تاالبها وحش، حیات های زیستگاه در آب زه سیستم استفاده -3

.باشد می شور های زمین اولیه آبشویی و اصالح -4



آب زه مدیریت فیزیکی های گزینه

آب زه از مجدد استفاده راهکارهای -2

دسترس قابل آبهای پتانسیل افزایش محدودیت و کشور سطح در آب منابع محدودیت به توجه با 

 بهطور استحصال قابل آبهای بهرهروی، افزایش برای ضروریست عمرانی، فعالیتهای توسط

  . قرارگیرد توجه مورد جدی

استحصال قابل آب منابع مهمترین از یکی کشاورزی فعالیتهای از ناشی بازگشتی آبهای 

(1389 همکاران، و مینائی)است درکشاورزی

کشاورزی در پسابها مجدداز استفاده و بازیافت پروژههای حجم بر روز هر ژاپن کشور در 

.میگردد افزوده

 های پروژه عربی متحده امارات و سعودی عربستان عمان، پاکستان، اردن، مراکش، در 

 کشاورزی در بازگشتی آبهای از مجدد استفاده برای تالش بنابراین .است شده اجرا مشابهی

(2006 همکاران و تراسیولوس ؛ 1389 قوچان، فالح) است برخوردار باالئی ازاهمیت



گزینه های فیزیکی مدیریت زه آب

راهکارهای استفاده مجدد از زه آب -2

استفاده مورد محصول، تولید برای مستقیم طور به میتواند مناسب کیفیت با زهآب 

 میتواند نیز شیرین آب با شده مخلوط صورت به دیگر،زهآب طرف از .گیرد قرار

  .شود واقع مجدد استفاده مورد

عبارتند که دارد بستگی مهم عامل چند به مجدد استفاده برای مطمئن گزینهای انتخاب 

 مقدار .شیرین آب منابع به دسترسی میزان و شوری به گیاه مقاومت زهآب، کیفیت :از

(1389 گالبی،) میباشد اصلی و مهم مسائل از نیز زهآب به دسترسی زمان و



گزینه های فیزیکی مدیریت زه آب

راهکارهای استفاده مجدد از زه آب -2

عملیات استفاده مجدد از زهآب برای آبیاری زمینهای (2003)جوری و همکاران •

خواکین کالیفرنیا را شبیه سازی نمودند و نتیجه گرفتند که -کشاورزی دره سن

مقدار زیادی از آب زهکشی شده به آب زیرزمینی تعلق دارد و غلظت نمک 

.زهآب خروجی تحت تاثیر شوری آب زیرزمینی قرار میگیرد

این محققین نشان دادند که عمق الیه غیرقابل نفوذ اثر زیادی در زمان به تعادل •

رسیدن شوری زهآب دارد و هر چه الیه غیرقابل نفوذ عمیقتر باشد زمان بیشتری 

.برای رسیدن به حالت تعادل الزم است 



گزینه های فیزیکی مدیریت زه آب

راهکارهای استفاده مجدد از زه آب -2

 بررسی و پایش کیفیت و کمیت زهآب کشاورزی در دلتای نیل نشان داد که استفاده

میلیگرم در لیتر بود،  1500تا  500مجدد از بخشی از این زهآب که شوری بین 

.(1995ابوزید )بهعنوان آب آبیاری امکانپذیر است

 هزار  200مشکالت ناشی از زه آبهای بازگشتی برای حدود  1385سلحشور وهمکاران

هکتار اراضی طرحهای در دست بهره برداری و در حال ساخت در جنوب حوزه کرخه 

را برای این رودخانه و تاالبهورالعظیم متذکر شده و استفاده مجدد از زهآبها را بعنوان 

یکی از راهکارهای موثر برای کاهش اثراتسوء ناشی از تخلیه زهآبها در کنار سایر 

.راهکارها پیشنهاد نموده است



گزینه های فیزیکی مدیریت زه آب

راهکارهای استفاده مجدد از زه آب -2

 فائو راهکارهای استفاده مجدد از زه آب پنج مورد استفاده از زهآب در  61در نشریه شماره

کشاورزی، استفاده زهآب در اراضی شور، استفاده از زهآب در زیستگاه حیات وحش، تاالبها 

.  و مراتع و اصالح وآبشوئی اولیه زمینهای شور بیان شد

 ،در منطقه دره مرکزی کالیفرنیا برای مقابله با مشکل فزاینده هدایت الکتریکی آب و خاک

آذری و .)گیاهانی در منطقه کشت گردید که تحمل آنها به هدایت الکتریکی زیادتر است

(1381همکاران، 





گزینه های فیزیکی مدیریت زه آب

3-تصفیه روشهای

صورت دشوار و حاد یط شرا در فقط آب زه تصفیه آب، زه مدیریت برنامه یک در 

 مجاز غیر ها رودخانه داخل به شور بسیار های آب زه تخلیه که وقتی مانند گیرد، می

.دارد وجود آب کمبود که شرایطی در یا و باشد

است بیولوژیکی و شیمایی فیزیکی، فرآیندهای بر مبتنی آب زه تصفیه های گزینه.

 صنعتی و شهری فاضالب آشامیدنی، ب آ تصفیه فرآیندهای از فرآیندها این از بسیاری

.است شده اقتباس

گردد شناسایی تصفیه، اقدامات ازانتخاب قبل باید شده تصفیه آب زه نیاز مورد کیفیت.



گزینه های فیزیکی مدیریت زه آب

تصفیه روشهای-3

سنگین های هزینه لحاظ به کشاورزی در مجدد استفاده برای ها آب زه تصفیه 

است نامناسب و غیراقتصادی تصفیه، فرآیندهای

آب تهیه مثل عالی اهداف برای فقط معکوس اسمز مانند تصفیه روشهای 

شوند می استفاده آشامیدنی

 تا یعنی شوند، تصفیه نسبی طور به شور های آب زه که است این گزینه یک•

  تا زدایی شوری مثال برای(برد بکار کشاورزی در را آن بتوان که حدی

dS/m 0.1 بجای ،1 dS/m)

،یک عنوان به همچنان ها آب زه تخلیه و ر شو آبهای مدیریت هزینه بهرحال 

پابرجاست اساسی مشکل
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تصفیه روشهای-3

توسط آب زه تصفیه سنگین، هزینه کاهش برای استثناء یک 

 گیاهان و نی مثل گیاهانی با که باشد می مصنوعی های تاالب

 وارد سپس شده تصفیه آب زه.اند شده کشت دوست نمک

 پرندگان برای خطری که شود می تبخیری های حوضچه

 پتانسیل مصنوعی تاالبهای که رسد می نظر به.داشت نخواهد

 در هم ماهیان، و آبی های اکوسیستم از حفاظت برای را خوبی

.باشند دارا بسته های حوزه در هم و دست پایین
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روشهای تخلیه زه آب -4

 حتی پس از اقدامات موفقیت آمیز حفاظتی و استفاده مجدد، همواره مقداری زه آب

.باقی می ماند که نیاز به تخلیه آن می باشد 

  گزینه های تخلیه عمدتا  به موقعیت خروجی زهکش یا مکان های تخلیه طبیعی مثل

.  نهرها،رودخانه ها، دریاچه ها و اقیانوس ها وابسته می باشند

 تخلیه به آبهای سطحی شامل تخلیه به نهرها،رودخانه ها، دهانه های رودخانه و

زهکش های مصنوعی برای انتقال زه آب و تخلیه به داخل اقیانوس ها،دریاچه های 

.  نمک و حوضچه های تخلیه است 

 راه حل دیگر تخلیه، تزریق زه آب به چاه های عمیق است.
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آب زه تخلیه روشهای -4

از هرکدام اجرای امکان طبیعی، زهکشی شرایط بر عالوه 

 تخلیه، برای نظر مورد آب زه کمیت و کیفیت به اقدامات این

 قابل منابع و تکنولوژی محیطی، زیست و شتی بهدا خطرات

دارد بستگی اقتصادی مسائل و دسترسی
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روشهای تخلیه زه آب -4
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روشهای تخلیه زه آب -4
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روشهای تخلیه زه آب -4
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روشهای تخلیه زه آب -4
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روشهای تخلیه زه آب -4
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روشهای تخلیه زه آب -4
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روشهای تخلیه زه آب -4











مدیریت زه آب هاي اراضي شركت توسعه نیشكر و گزینه هایي براي دفع آن

كارون رودخانه درون به آبها زه تخلیه اساس بر نیشكر كشت تحت اراضي زهكشي سیستم اولیه طراحي 

.شد متوقف كار این 1378 سال از آن، امالح میزان افزایش و خانه رود دبي كاهش دلیل به . است بوده

 مطالعه سال، مواقع از برخي در رودخانه به حاصله آبهاي زه از بخشي افزایش امكان بررسي هدف به 

  . گرفت صورت

دبي افزایش و سو یك از نیشكر كشت تحت اراضي آبهاي زه امالح میزان كاهش دلیل به كه داد نشان نتایج 

  . است فراهم كارون رودخانه به آبها زه این از مقداري تخلیه امكان اخیر سالهاي طي كارون رودخانه

در همچنین .گیرد صورت معمول آستانه حد تا رودخانه نهایي شوري افزایش بدون تواند مي عمل این 

 امكانات از توان مي نیست، فراهم روخانه به مذكور آبهاي زه افزایش امكان كه سال مواقع از برخي

 استفاده میگیرد صورت ها حوضچه این سطح از كه زیادي بسیار تبخیر دلیل به تبخیري هاي حوضچه

.نمود

 ز فارس، خلیج به آب زه تخلیه اصلي زهكش احداث زمان تا میتوان موجود امكان دو این مدیریت با 

  .نمود دفع را مذكور هآبهاي



آبیاری مزارع نیشکر و گندم با استفاده از زه آب نیشکر

آبیاری زمینه در گرفته صورت علمی و کار شناسی اقدامات به توجه با اخیر سال های در 

 دست به کیفی و عملکرد نظر از خوبی نیشکرنتایج آب زه از استفاده با گندم و نیشکر مزارع

.آمد

آب زه کیفیت برروی گرفته صورت بررسی های به توجه با و آب از بهینه استفاده راستای در 

 تصمیم آبیاری، جهت بودن مناسب تشخیص و (ره) خمینی امام صنعت و کشت مزارع خروجی

 کانال به را زهکش آب شدکه گرفته ثانیه بر لیتر هزار دبی با پمپاژ ایستگاه یک احداث به

.نماید منتقل آبیاری اصلی

مدیریت و زیست محیط از حفاظت و تولید هزینه کاهش کشاورزی، پایدار تولید موجب امر این 

.شد خواهد آب مصرف بهینه



بصورت بار نخستین برای شرکت این آیش مزارع از هکتار25، 91 سال در 

.است رفته نیشکر آب زه با گندم کشت زیر به آزمایشی

 به 91 سال در (ره) خمینی امام صنعت و کشت در گندم کشت زیر سطح 

 آب زه غیر آب با اراضی از هکتار 25 که بود هکتار 50 آزمایشی صورت

.شد آبیاری نیشکر آب زه با هکتار 25 و

دو این در محصول تولید عملکرد داد نشان آبیاری نوع دو این عملکرد مقایسه 

 بر بالغ تولید عملکرد آبیاری نوع دو هر در و ندارد هم با تفاوتی آبیاری نوع

.است هکتار در گندم تن چهار

لحاظ از و است مداوم پایش معرض در شرکت این آب زه همچنین EC و 

 بر آن تاثیر و می شود سنجش مرتبا   پارامتر ها سایر و نیترات و نیتریت

.است زیست محیط سازمان شده تعریف استانداردهای حد در رودخانه



بررسي روشهاي متداول مدیریت زیست محیطي زه آب در واحدهاي غربي شركت توسعه 

نیشكر خوزستان

زه جهت آب زه محیطي زیست مدیریت متداول روشهاي تحقیق،ارائه این انجام هدف مهمترین 

 خوزستان استان در (امیركبیر و خان كوچك میرزا)نیشكر توسعه شركت غربي واحدهاي آبهاي

.است

اي كتابخانه روش به مطالعاتي منطقه مورد در اولیه اطالعات آوري جمع جهت پژوهش این در 

pHمیزان شامل كیفي پارامترهاي گیري اندازه جهت میداني بصورت و , TDS , EC DOو دما 

. گردید عمل خروجي، آبهاي زه شوري

 توسعه شركت غربي واحدهاي تبخیري هاي حوضچه و كانالها از شده تعیین ایستگاه 14 در 

 ماه در مرتبه یك بصورت و ماه 9 مدت به تابستان فصل اواخر تا زمستان فصل اول نیشكر،از

. گرفت انجام

جهت نیاز مورد مقدار به نمونه حجم و مختلط یا كمپوزیت گیري،روش نمونه روش همچنین 

theformethodsstandardمتد استاندارد كتاب روش مطابق كیفي پارامترهاي گیري اندازه

/AWWA2002/wastewaterandwaterofExaminationباشد مي.





سمت به مزارع سمت از هرچه شده گیري اندازه كیفي پارامترهاي میزان كه داد نشان تحقیق نتیجه 

 افزایش و تبخیر وقوع رویم،بدلیل مي تبخیري هاي حوضچه سمت به كانالها سمت از و كانالها

كند مي پیدا آالینده،افزایش مواد

دهد مي نشان تبخیري هاي حوضچه محل در را خود مقدار بیشترین افزایش این  

درون به آب زه متمادي سالیان ورود از ناشي كه آنها تجمع و امالح انباشت بعلت امر این 

.باشد ها،مي حوضچه درون امالح باقیماندن نهایت در و همراه آب تبخیر و است ها حوضچه

شامل مزرعه سطح در بخش، دو در شده معرفي مدیریتي روشهاي :

نمك، نشت میزان رساندن حداقل به جهت سطحي هاي زهكش از استفاده

 زهكشها خروجي میزان كنترل 

شامل مزرعه از بیرون در همچنین :

آب، زه تصفیه روشهاي انواع از استفاده 

باشند مي آب زه از مجدد استفاده
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