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تأثير آبياری با زه آب نيشکر بر خصوصيات شيميایی خاک
3
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 .1دانشجوی کارشناسي ارشد آبياری و زهکشي ،دانشکده مهندسي علوم آب ،دانشگاه شهيد چمران ،اهواز ،ايران
 .2استاد گروه آبياری و زهکشي ،دانشکده مهندسي علوم آب ،دانشگاه شهيد چمران ،اهواز ،ايران
 .3استاديار گروه آبياری و زهکشي ،دانشکده مهندسي علوم آب ،دانشگاه شهيد چمران ،اهواز ،ايران

تاريخ وصول مقاله1395/01/24 :

تاريخ پذيرش مقاله1395/04/24 :

چكيده
ب منظور بررسي تأثير آبياري با زوآص مزارع نيشکر کشت و صنعت سلمان ارسي بر خصوصيات شيميايي خاک ،پژوهشهي در مزرعهب
تحقيقاتي آبياري و زهکشي دانشگاو شهيد چمران اهواز ،در چارچوص طرحي کامالا تصاد ي اجرا شد .تيمارهاي آبياري ع ارت بهود از
اختالط زوآص مزارع نيشکر کشت و صنعت سلمان ارسي و آص رودخانب کارون ب صورت  .1اختالط  75درصد آص رودخان کارون
 25 +درصد زوآص مزرعب نيشکر .2 ،اختالط  50درصد آص رودخانب کارون  50 +درصد زوآص مزرعب نيشکر .3 ،اخهتالط  25درصهد
آص رودخانب کارون  75 +درصد زوآص مزرعب نيشکر ،در س تکرار و تيمار شاهد ( 100درصد آص رودخانهب کهارون) در يهک تکهرار
انتخاص شد .خصوصيات شيميايي خاک طي چهار ماو و در س عمق ( 60-90 ،30-60 ،0-30سانتيمتهري) خهاک انهدازویيهري شهد.
ت زي وتحليل نتاي نشان داد ک با ا زايش شوري آص آبياري ،کلسيم کاهش يا ت ،ولي اين کاهش معنهادار ( )P>0/05ن هود .منيهزيم،
سديم قابلت ادل ،پتاسيم قابلجذص ،کلر و بيکربنات خاک ا زايش معنادار ( )P>0/05يا ت و کربنات ثابت بود.
كلیدواژهها :آنیونهای خاک ،رودخانة کارون ،شوری آب آبیاری ،کاتیونهای خاک ،کشت و صنعت سلمان فارسی.

* نويسندو مسئول
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مقدمه

دادوشدو در هر نوبت ب هر کرت 225 ،ليتر محاسه شهد.

ب منظور بررسي تأثير آبياري با سطوح مختلر شوري ناشي

با توج ب مقدار آص برآوردشهدو بهراي ههر کهرت در ههر

از اختالط زوآص مهزارع نيشهکر کشهت و صهنعت سهلمان

مرحل از آبياري ،همچنين نس تهاي اختالط زوآص مهزارع

ارسي و آص رودخانهب کهارون بهر خصوصهيات شهيميايي

نيشکر و آص رودخانب کارون چهار تيمار آبياري ذکر شهدو،

خههاک ،تحقيههق حاضههر در دو کههرت يکسههان بهه ابعههاد

بهها توج ه ب ه  ECاوليههب زوآص ،برابههر بهها )،15/52 (dS/m

1/5×1/5متههر ،بهها اصههلب  1/5متههر از يکههديگر ،در مزرعهب

همچنين  ECاوليب آص رودخانهب کهارون ،برابهر بها )(dS/m

تحقيقاتي آبياري و زهکشي دانشهکدة مهندسهي علهوم آص

 ،2/39از طريق رمول اختالط ( )1مشخص شد.

دانشگاو شهيد چمران اهواز و در شراير بدون کشت یيهاو،

()1

در چارچوص طرح کامالا تصاد ي صورت یر ت .تيمارهاي

𝑉1 𝐸𝐶1 + 𝑉2 EC2
𝑉1 + 𝑉2

= 𝑑𝑒𝑥𝑖𝑚𝐶𝐸

آبياري ع ارت بود از اختالط زوآص مزارع نيشکر کشهت و

در اين رابط  V1 ،و  V2به ترتيهب ح هم آص و ح هم

صنعت سلمان ارسي و آص رودخانب کارون ب صهورت .1

زوآص EC1 ،و  EC2بههه ترتيهههب شهههوري آص و زوآص و

اختالط  75درصد آص رودخانب کارون  25 +درصهد زوآص

 ECmixedشوري اختالط است.

مزرعب نيشکر .2 ،اختالط  50درصد آص رودخانب کارون +

در اين تحقيق ،پارامترههاي کلسهيم و منيهزيم از روش

 50درصد زوآص مزرعب نيشکر .3 ،اخهتالط  25درصهد آص

تيتراسيون با اتيلن ديآمين تترا استيک ،1سديم قابلت ادل و

رودخانب کارون  75 +درصد زوآص مزرعهب نيشهکر ،که در

پتاسيم قابلجذص با دستگاو ليم تومتر ،کلر از تيتراسهيون

س تکرار و تيمار شاهد ( 100درصد آص رودخانب کهارون)

با نيترات نقرو ،کربنات و بيکربنات از روش تيتراسهيون بها

در يک تکرار انتخاص شد.

اسيد سهولفوريک در سه عمهق ( 30-60 ،30-0و 60-90

خصوصيات شيميايي خهاک طهي چههار مهاو و در سه

سانتيمتري) خاک اندازویيري شهد .بهراي ت زيه وتحليهل

عمهههق ( 60-90 ،30-60 ،0-30سهههانتيمتهههري) خهههاک

آماري دادوها و مقايسهب ميهانگينهها از نهرما هزار  SPSSو

اندازویيري شد .در هر دورو براي اندازو یيري هر پهارامتر،

آزمون دانکن استفادو شد.

نمون برداري با آیر و دي ب صورت دستخوردو صورت
یر ت .نمون هاي خاک برداشتشدو پس از انتقال از محل

نتايج و بحث

نمون برداري ،هواخشک و با هاون لزي کوبيدو و از الهک

خصوصيات يزيکي -شيميايي خاک مهورد مطالعه و نيهز

 2ميليمتري (الک شمارة  )10ع ور دادو شد .سپس برخهي

خصوصيات شيميايي آص آبياري ب ترتيب در جدولهاي ،1

خصوصههيات شههيميايي خههاک بهها روشهههاي معمههول

 2و  3ارائ شدو است .با ت خاک همب کرتها در هر سه
شني بود .در نهايت ،از طريهق

آزمايشگاهي سن ش و بررسهي شهد ( .)1در ايهن تحقيهق

عمق مورد آزمايش لوم ر

آبيههاري بهه شههيوة کرتههي (آبيههاري سههطحي بهه صههورت

رمول اختالطEC ،هاي  9 ،6 ،2/39و  12دسيزيمنس بهر

ررقاصشدن کهرتهها) ،دور آبيهاري هفهت روز ،همچنهين

متر ب دست آمد.

ارتفاع آص مورد نياز روي خاک  10سانتيمتر انتخاص شهد.
با توج به سهطح کهرت و عمهق آص آبيهاري ،ح هم آص

1. EDTA
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اثر سطوح مختلف شوری بر کلليپ خا

آبياري و عمق خاک من ر به کهاهش کلسهيم خهاک شهدو

نتاي حاصهل از ت زيه وتحليهل آمهاري کلسهيم خهاک در

است .در اثر آبياري با س تيمار  9 ،6و  12دسيزيمنس بهر

جدول  4و نتاي حاصل از مقايسهب ميهانگينههاي کلسهيم

متر ،همچنين تيمار شاهد کلسيم خهاک کهاهش پيهدا کهرد.

آزمهون دانکهن در

بيشترين ميزان کاهش کلسهيم در اثهر آبيهاري بها تيمهار 12

جدول  5ارائ شدو است .نتاي نشان ميدهد ک اثر کيفيت

دسيزيمنس بر متر ب دست آمد ک من ر ب کهاهش 28/78

آص آبياري ،عمقهاي مختلر خاک ،همچنهين اثهر متقابهل

درصد کلسيم و کمترين ميزان کاهش کلسيم در اثر آبيهاري

کيفيت آص آبياري و عمق خاک بر کلسيم خهاک در سهطح

با تيمار شاهد ب دسهت آمهد که من هر به کهاهش 11/54

معناداري نيسهت .دليهل ايهن امهر

درصد کلسيم نس ت ب شراير اوليب خاک شد .نتاي حاصل

ناشي از سديم با در آص آبياري است .با ا زايش شوري و

از اين تحقيق ،مخالر نتاي حنيف لو ( )2و قلم از ( )4بود.

سههديم آص آبيههاري ،يههونهههاي داراي قابليههت بيشههتر

آنها نشان دادند ک اثر شوري آص آبياري ،موجب ا هزايش

هيدرات شدن ،از سطح خاک جدا ميشود .کلسهيم به علهت

کلسيم خاک شد و با ا هزايش عمهق خهاک کلسهيم خهاک

داشتن شعاع هيدراته و ضهريب عاليهت بيشهتر ،وارد هاز

ا زايش يا ت .همچنهين ،اثهر متقابهل ا هزايش شهوري آص

محلول و از خاک خارج و شست ميشود .در ايهن تحقيهق

آبياري و عمق خاک ،موجب ا هزايش کلسهيم خهاک شهد.

نيز با ا زايش شوري و سديم آص آبياري ،همچنين با توج

تأثير کيفيت آص آبياري و عمق خاک در شهکل  1و نتهاي

ب اينک نس ت سديم ب کلسيم زياد اسهت ،کلسهيم شسهت

حاصههل از مقايسههب ميههانگينهههاي سهه تيمههار  9 ،6و 12

شدو و از طريق زهکشي ط يعهي خهارج شهدو و من هر به

دسيزيمنس بر متر با تيمار شهاهد در شهکل  2نشهان دادو

کاهش کلسيم خاک شدواست .با ا زايش عمق خاک ،تهأثير

شدو است.

خاک در عمقهاي مختلهر بهر اسها

احتمال  5درصد اختال

شوري و سديميبودن آص آبياري در ا زايش کلسيم خهاک
کاهش يا ت است .همچنين ،اثر متقابل ا زايش شهوري آص
جدول  .4تجزيه و تحلیل آماری كلسیم خاک
مناب تغيير

درجب آزادي

ميانگين مربعات

کيفيت آص

2

21/678

1/872

عمق

2

48/595

4/197

کيفيت آص × عمق

4

9/833

0/849

خطا

99

11/578

کل

107

* معناداري در سطح احتمال  5درصد
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جدول  .5نتايج حاصل از مقايسة میانگینهای كلسیم خاک در عمقهای مختلف بر اساس آزمون دانکن
عمق خاک

)(cm

60-90

30-60

0-30

14/6867 abc

15/665 abc

17/0299 bc

= EC

14/075 ab

14/6483 abc

16/1183 abc

)EC = 12 (dS/m

13/5283 a

14/4592 ab

15/6117 abc

تيمار آبياري
)EC = 6 (dS/m

)9 (dS/m
ارقام داراي حر

معناداري ندارد

مشترک در سطح احتمال  5درصد اختال

30-60
)(cm
10

20

کلسیم

)0-30 (cm

)(meq/lit

20
15
10
5
0
0

شوری آب آبیاری

)(dS/m

شکل  .1مقادير كلسیم خاک (با درنظرگرفتن عمق) تحت تأثیر شوریهای مختلف آب

-0
30

10
0
6

12

4

9

2

0

کلسیم )(meq/lit

20

0 2.39 6

شوری آب آبیاری

)(dS/m

شکل  .2مقايسة میانگینهای كلسیم خاک (با درنظرگرفتن عمق) تحت تأثیر شوریهای مختلف آب آبیاری

اثر سطوح مختلف شوری بر منيکيپ خا

سطح احتمال  5درصد اخهتال

نتاي حاصهل از ت زيه وتحليهل آمهاري منيهزيم خهاک در

متقابل کيفيت آص آبياري و عمق خاک بر منيزيم خهاک در

جدول  6و نتاي حاصهل از مقايسهب ميهانگينههاي منيهزيم

معناداري نيست .دليل ايهن

خاک در عمقهاي مختلهر بهر اسها

سطح احتمال  5درصد اختال

معنهاداري اسهت ،امها اثهر

آزمهون دانکهن در

امر ناشي از سديم بها در آص آبيهاري اسهت .بها ا هزايش

جدول  7ارائ شدو است .نتاي نشان ميدهد ک اثر کيفيت

شوري و سديم آص آبياري و ب دن ال آن خارج شدن کلسيم

آص آبياري و عمقهاي مختلر خاک بهر منيهزيم خهاک در

از خههاک ،نس ه ت کلسههيم ب ه منيههزيم کههاهش مههييابههد و
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منيزيمهايي ک از سطح خاک جدا نشدو و از طريق انتشهار

کاهش  5/07درصد منيزيم نس ت ب شراير اوليب خاک شد.

به خههاک اضهها شههدو اسههت ،به ا ههزايش منيههزيم خههاک

اين نتاي مشاب نتاي قمري و دانش ( )5بود .نتاي تحقيهق

مههيان امههد .بهها ا ههزايش عمههق خههاک ،تههأثير شههوري و

آنها نشان داد ا زايش ميهزان کهاربرد آص نامتعهار

ل هن

سديميبودن آص آبياري در ا زايش منيهزيم خهاک کهاهش

اضالص و ا زايش شوري ،من ر ب ا زايش منيهزيم خهاک

مييابد.

شد و با ا زايش عمق خاک منيزيم خاک کاهش يا ت .اثهر
متقابل ا زايش شوري آص آبيهاري و عمهق خهاک ،موجهب

اثر متقابل ا هزايش شهوري آص آبيهاري و عمهق خهاک
من ر ب ا زايش منيزيم خاک ميشود .در اثر آبياري بها سه

ا زايش منيزيم خاک شد .تأثير کيفيت آص آبيهاري و عمهق

تيمار  9 ،6و  12دسيزيمنس بر متر منيزيم خهاک ا هزايش

خاک در شکل  3و نتاي حاصل از مقايسب ميانگينهاي س

مييابد .بيشترين ميزان ا زايش منيزيم در اثر آبياري با تيمار

تيمار  9 ،6و  12دسيزيمنس بهر متهر بها تيمهار شهاهد در

 12دسيزيمنس بر متر ب دست آمد که من هر به ا هزايش

شکل  4نشان دادو شدو است.

 36/45درصد منيزيم و آبيهاري بها تيمهار شهاهد من هر به
جدول  .6تجزيه و تحلیل آماری منیزيم خاک
درجب تشخيص

مناب تغيير

درجب آزادي

ميانگين مربعات

کيفيت آص

2

100/267

*

5/580

عمق

2

175/737

*

9/781

کيفيت آص *عمق

4

0/451

خطا

99

17/968

کل

107

F

0/025

* معناداري در سطح احتمال  5درصد

جدول  .7نتايج حاصل از مقايسة میانگینهای منیزيم خاک در عمقهای مختلف بر اساس آزمون دانکن
عمق خاک
)EC = 6 (dS/m

22/9992 a

25/5725 abc

27/0567 bcd

= EC

24/4792 ab

27/3558 bcd

28/7825 cd

29/2042 cd

30/5375 d

تيمار آبياري
)9 (dS/m

)EC = 12 (dS/m

ارقام داراي حر

)(cm

60-90

30-60

0-30

25/90 abc

مشترک در سطح احتمال  5درصد اختال

معناداري ندارد
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شکل  .3مقادير منیزيم خاک (با درنظرگرفتن عمق) تحت تأثیر شوریهای مختلف آب آبیاری

40
30-0
-30
60

10

)(meq/lit

20

منیزیم

30

0

910

12 15

00 2.39 5 6

)(dS/mشوری آب آبیاری

شکل  .4مقايسة میانگینهای منیزيم خاک (با درنظرگرفتن عمق) تحت تأثیر شوریهای مختلف آب آبیاری

اثر سطوح مختلیف شیوری بیر سیديپ قابیلتبیادل

خاک من ر ميشود و با ا زايش عمق خاک ،تأثير شوري و

خا

سديميبودن آص آبياري در ا زايش سديم قابلت ادل خهاک

نتاي حاصل از ت زي وتحليل آماري سديم قابلت ادل خاک

کاهش مييابد .اثر متقابل ا زايش شوري آص آبياري و عمق

در جدول  8و نتاي حاصل از مقايسب ميانگينههاي سهديم

خاک سديم قابلت ادل خاک را ا زايش ميدهد.

قابلت ادل خاک در عمقههاي مختلهر بهر اسها

آزمهون

در اثر آبياري با س تيمار  9 ،6و  12دسهيزيمهنس بهر

دانکن در جدول  9ارائ شدو است .نتاي نشان ميدهد که

متر سديم قابلت ادل خهاک ا هزايش يا ته اسهت .بيشهترين

اثر کيفيت آص آبياري و عمقهاي مختلر خاک بهر سهديم

ميزان ا زايش سديم قابلت ادل در اثر آبيهاري بها تيمهار 12

قابههلت ههادل خههاک در سههطح احتمههال  5درصههد اخههتال

دسيزيمنس بر متر ب دست آمد ک من ر ب ا زايش 48/89

معناداري است ،اما اثر متقابل کيفيهت آص آبيهاري و عمهق

درصد سديم قابلت ادل و آبياري با تيمهار شهاهد من هر به

خاک بر سديم قابلت ادل خاک در سطح احتمهال  5درصهد

کاهش  16/15درصد سديم قابلت هادل نسه ت به شهراير

معناداري نيست .دليل اين امهر ناشهي از سهديم و

مشاب نتاي یا وي و همکهاران

اختال

اوليب خاک شد .اين نتي

نس ت جذبي سديمي بها در آص آبيهاري اسهت؛ ا هزايش

( ،)7م يري ( )8و پارادي

شوري و سديم آص آبياري به ا هزايش سهديم قابهلت هادل

و ناراسيمها ( )9بود.

آبياري با اضالص شهري نيز من ر به ا هزايش سهديم

دوره   6شماره   1بهار و تابستان 1395
124

تأثیر آبیاری با زه آب نیشکر بر خصوصیات شیمیایی خاک

خاک شد و با ا زايش عمق خاک سديم خاک کاهش يا ت.

متقابل ا زايش شوري آص آبياري و عمهق خهاک من هر به

اثر متقابل ا هزايش شهوري آص آبيهاري و عمهق خهاک به

ا زايش سديم قابلت ادل خاک شد ( .)9 ،7تأثير کيفيت آص

ا زايش سديم قابلت ادل خاک من ر شد ( .)8عهالووبهر آن،

آبياري و عمق خاک در شکل  5و نتاي حاصل از مقايسهب

اضالص تصفي شدو من ر ب ا زايش قابلتوج سديم خاک

ميانگينهاي س تيمار  9 ،6و  12دسيزيمهنس بهر متهر بها

شد و با ا زايش عمق خاک سديم خاک کاهش يا هت .اثهر

تيمار شاهد در شکل  6نشان دادو شدو است.

جدول  .8تجزيهوتحلیل آماری سديم قابلتبادل خاک
درجب تشخيص

مناب تغيير

درجب آزادي

ميانگين مربعات

کيفيت آص

2

441/526

*

عمق

2

326/089

*3/969

کيفيت آص × عمق

4

3/655

0/044

خطا

99

82/159

کل

107

F

5/374

* معناداري در سطح احتمال  5درصد
جدول  .9نتايج حاصل از مقايسة میانگینهای سديم قابلتبادل خاک در عمقهای مختلف بر اساس آزمون دانکن
عمق خاک

)(cm

60-90

30-60

0-30

)EC = 6 (dS/m

33/0375 a

34/7942 ab

37/910 abc

= EC

35/9233 ab

37/8550 abc

41/9267 cd

)EC = 12 (dS/m

38/9367 abc

41/8850 bc

45/9233 c

تيمار آبياري
)9 (dS/m
ارقام داراي حر

مشترک در سطح احتمال  5درصد اختال

معناداري ندارد

)30-60 (cm
)60-90 (cm
15

10

5

شوری آب آبیاری

0

سدیم قابل

)0-30 (cm

تبادل ()meq/lit

50
40
30
20
10
0

()dS/m

شکل  .5مقادير سديم قابلتبادل خاک (با درنظرگرفتن عمق) تحت تأثیر شوریهای مختلف آب آبیاری
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-30
60

20
0
15

12

10

9

6

5

0

0 2.39

)(meq/lit

30-0

40

سدیم قابل تبادل

60

)(dS/mشوری آب آبیاری

شکل  .6مقايسة میانگینهای سديم قابلتبادل خاک (با درنظرگرفتن عمق) تحت تأثیر شوریهای مختلف آب آبیاری

اثر سطوح مختلف شوری بر پتاسيپ قابلجذب خا

مي دهد .بيشترين ميزان ا زايش پتاسيم قابهلجهذص در اثهر

نتاي حاصل از ت زي وتحليل آمهاري پتاسهيم قابهلجهذص

آبياري با تيمار  12دسيزمينس بر متر ب دست آمد ک من ر

خاک در جدول  10و نتاي حاصل از مقايسب ميانگينههاي

ب ا زايش  31/52درصد پتاسيم قابهلجهذص و آبيهاري بها

پتاسيم قابلجذص خاک در عمقههاي مختلهر بهر اسها

تيمههار شههاهد من ههر بهه کههاهش  15/74درصههد پتاسههيم

آزمون دانکن در جدول  11ارائ شدو اسهت .نتهاي نشهان

قابلجذص نس ت ب شراير اوليهب خهاک شهد .ايهن نتي ه

ميدهد ک اثر کيفيت آص آبياري و عمقهاي مختلر خاک

مشاب نتاي وينسهنت و همکهاران ( )10بهود .آنهها نشهان

بر پتاسيم قابهلجهذص خهاک در سهطح احتمهال  5درصهد

دادند ک آبياري با پساص اضهالص و ا هزايش شهوري آص

معناداري است ،اما اثر متقابل کيفيت آص آبياري و

آبياري ب ا زايش پتاسيم قابلجذص خاک مهيان امهد و بها

عمق خاک بر پتاسيم قابلجذص خاک در سهطح احتمهال 5

ا زايش عمق خاک ،پتاسيم قابلجذص خاک کاهش مييابد.

اختال

درصد اختال

معناداري نيست .با ا زايش شوري و سهديم

اثر متقابل ا هزايش شهوري آص آبيهاري و عمهق خهاک به

آص آبياري ،پتاسيم قابلجذص خاک ا هزايش و بها ا هزايش

ا زايش پتاسيم قابلجذص خاک من ر ميشود .تأثير کيفيهت

عمق خاک ،تهأثير شهوري و سهديميبهودن آص آبيهاري در

آص آبياري و عمهق خهاک در شهکل  7و نتهاي حاصهل از

ا زايش پتاسيم قابلجذص خاک کاهش مييابد .اثهر متقابهل

مقايسب ميانگينهاي س تيمار  9 ،6و  12دسهيزميهنس بهر

ا زايش شوري آص آبياري و عمق خاک ب ا زايش پتاسهيم

متر با تيمار شاهد در شکل  8نشان دادو شدو است.

قابلجذص خاک .در ميان امد .اثر آبياري با س تيمار 9 ،6
و  12دسيزمينس بر متر پتاسيم قابلجذص خاک را ا زايش
جدول  .10تجزيهوتحلیل آماری پتاسیم قابلجذب خاک
مناب تغيير

درجب آزادي

ميانگين مربعات

کيفيت آص

2

3/107

عمق

2

10/511

کيفيت آص × عمق

4

0/018

خطا

99

0/539

کل

107

* معناداري در سطح احتمال  5درصد
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درجب تشخيص
*
*

5/760

19/489
0/034

F
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جدول  .11نتايج حاصل از مقايسة میانگینهای پتاسیم قابلجذب خاک در عمقهای مختلف بر اساس آزمون دانکن
عمق خاک

)(cm

60-90

30-60

0-30

)= 6 (dS/m

EC

4/9983 a

5/4417 abc

5/9992 cd

)= 9 (dS/m

EC

5/220 ab

5/7117 bcd

6/3392 de

)= 12 (dS/m

EC

5/5542 abc

5/9833 cd

6/6633 e

تيمار آبياري

ارقام داراي حر

مشترک در سطح احتمال  5درصد اختال

معناداري ندارد.

)30-60 (cm

4

)60-90 (cm

2
0
15

5

10
شوری آب آبیاری

0

جذب )(meq/lit

)0-30 (cm

6

پتاسیم قابل

8

()dS/m

شکل  .7مقادير پتاسیم قابلجذب خاک (با درنظرگرفتن عمق) تحت تأثیر شوریهای مختلف آب آبیاری
8

قابل جذب پتاسیم

0

)(meq/lit

6

30-0

4

-30
60

2

00 2.39 5 6

910 12 15
)(dS/mشوری آب آبیاری

شکل  .8مقايسة میانگینهای پتاسیم قابلجذب خاک (با درنظرگرفتن عمق) تحت تأثیر شوریهای مختلف آب آبیاری

اثر سطوح مختلف شوری بر کلر خا

احتمال  5درصد داراي اختال

نتاي حاصل از ت زي وتحليل آماري کلر خهاک در جهدول

کيفيت آص آبياري و عمق خهاک بهر کلهر خهاک در سهطح

 12و نتاي حاصل از مقايسب ميهانگينههاي کلهر خهاک در

معناداري نيسهت .دليهل ايهن امهر

عمقهاي مختلر بر اسها

احتمال  5درصد اختال

آزمهون دانکهن در جهدول 13

معنادار است ،اما اثر متقابل

ناشي از کلر با در آص آبياري است .کلر بيشتر تمايهل به

ارائ شدو است .نتاي نشان مهيدههد که اثهر کيفيهت آص

واکنش با سهديم دارد و بها ا هزايش شهوري و سهديم آص

آبياري و عمقهاي مختلر خاک بهر کلهر خهاک در سهطح

آبياري ،کلر وارد محير محلول ميشود و ا زايش کلر خاک
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مشاب نتاي م يري ( )8است .آبيهاري

را در پههي دارد .بهها ا ههزايش عمههق خههاک ،تههأثير شههوري و

خاک شد .اين نتي

سديميبهودن آص آبيهاري در ا هزايش کلهر خهاک کهاهش

با اضالص شهري نيز من ر ب ا زايش کلر خاک شهد و بها

مييابد .اثر متقابل ا زايش شوري آص آبياري و عمق خهاک

ا زايش عمق خاک کلهر خهاک کهاهش يا هت .اثهر متقابهل

ب ا زايش کلر خاک ميان امد.

ا زايش شوري آص آبياري و عمق خاک من هر به ا هزايش

در اثر آبياري با س تيمار  9 ،6و  12دسهيزيمهنس بهر

کلر خاک شد ( .)8تأثير کيفيت آص آبياري و عمق خاک در

متر کلر خاک ا زايش مييابد .بيشترين ميزان ا هزايش کلهر

شکل  9و نتاي حاصل از مقايسب ميانگينهاي س تيمار ،6

خاک در اثر آبياري با تيمار  12دسيزيمنس بر متر ب دست

 9و  12دسيزيمنس بر متر بها تيمهار شهاهد در شهکل 10

آمد ک من ر ب ا زايش  33/23درصد کلر و آبياري با تيمار

نشان دادو شدو است.

شاهد من ر ب کاهش  9/71درصهد کلهر به شهراير اوليهب
جدول  .12تجزيهوتحلیل آماری كلر خاک
مناب تغيير

درجب آزادي

ميانگين مربعات

کيفيت آص

2

262/432

عمق

2

5899/826

کيفيت آص × عمق

4

25/690

خطا

99

80/563

کل

107

درجب تشخيص
*
*

F

3/257

73/233
0/319

* معناداري در سطح احتمال  5درصد

جدول  .13نتايج حاصل از مقايسة میانگینهای كلر خاک در عمقهای مختلف بر اساس آزمون دانکن
عمق خاک

)(cm

60-90

30-60

0-30

)EC = 6 (dS/m

51/0033 a

62/1767 b

75/7958 cd

= EC

54/1342 a

63/8683 b

78/2008 d

)EC = 12 (dS/m

54/5592 a

68/6225 bc

82/4108 d

تيمار آبياري
)9 (dS/m
ارقام داراي حر

مشترک در سطح احتمال  5درصد اختال

معناداري ندارد.
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)0-30 (cm
)30-60 (cm
)60-90 (cm
15

5
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شوری آب آبیاری

کلر()meq/lit

100
80
60
40
20
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()dS/m

شکل  .9مقادير كلر خاک (با درنظرگرفتن عمق) تحت تأثیر شوریهای مختلف آب آبیاری

30-0
-30
60

910 12 15

56

کلر )(meq/lit

100
80
60
40
20
0

0 0 2.3

)(dS/mشوری آب آبیاری

شکل  .10مقايسة میانگینهای كلر خاک (با درنظرگرفتن عمق) تحت تأثیر شوریهای مختلف آب آبیاری

اثر سطوح مختلف شوری بر بیکربنات خا

کربنات کلسيم ميرود .در نتي  ،س ب ا زايش بيکربنهات

نتاي حاصل از ت زي وتحليل آماري بيکربنهات خهاک در

خاک ميشود .همچنين ،احتمال دارد با ا زايش شوري آص

جدول  14و نتاي حاصل از مقايسب ميانگينهاي بيکربنات

آبياري ،بهيکربنهات جهايگزين آنيهوني ماننهد سهولفات در

آزمهون دانکهن در

سولفات کلسيم شود و ا زايش بيکربنهات خهاک را در پهي

جدول  15ارائ شدو است .نتاي نشان ميدهد که کيفيهت

داشههت باشههد .بهها ا ههزايش عمههق خههاک ،تههأثير شههوري و

آص آبياري و عمقهاي مختلر خاک بر بيکربنهات خهاک

سديميبودن آص آبياري در ا زايش بيکربنات خاک کاهش

معناداري است ،امها اثهر

مييابد .اثر متقابل ا زايش شوري آص آبياري و عمق خهاک

متقابل کيفيت آص آبياري و عمق خاک بر بيکربنات خهاک

من ر ب ا زايش بيکربنات خاک ميشود .در اثر آبيهاري بها

معناداري نيست .ا زايش

س تيمار  9 ،6و  12دسيزيمنس بهر متهر ،همچنهين تيمهار

شوري آص آبيهاري من هر به ا هزايش بهيکربنهات خهاک

شاهد بيکرينات خاک ا زايش پيهدا کهرد .بيشهترين ميهزان

ميشود.

ا ههزايش بههيکربنههات خههاک در اثههر آبيههاري بهها تيمههار 12

خاک در عمقهاي مختلهر بهر اسها

در سطح احتمال  5درصد اختال
در سطح احتمال  5درصد اختال

يکي از جاذصهاي بيکربنات در سيستم ،کلسيم اسهت

دسيزيمنس بر متر به دسهت آمهد که به ا هزايش 13/07

ک بيشترين واکنش را با کلسيم ميدهد و ب سمت تشکيل

درصههد بههيکربنههات ان اميههد و کمتههرين ميههزان ا ههزايش
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بيکربنات در اثر آبياري با تيمار شهاهد به دسهت آمهد که

در اثر آبياري با اضالص شهر اهواز نس ت ب آص رودخانب

من ر ب ا زايش  6/47درصد بيکربنات نسه ت به شهراير

کارون ا زايش پيداکرد و با ا زايش عمق خاک بهيکربنهات

مشاب نتاي حنيف لو ( )2و قلم از

خاک ا زايش يا ت .اثر متقابل ا زايش شوري آص آبياري و

( )4بود .بيکربنات در اثر آبياري با پسهاص صهنعتي هو د

عمق خاک من ر ب ا زايش بيکربنات خاک شد ( .)2تهأثير

خوزسههتان نس ه ت ب ه آص رودخان هب کههارون نيههز ا ههزايش

کيفيههت آص آبيههاري و عمههق خههاک در شههکل  11و نتههاي

معناداري پيداکرد و با ا زايش عمق خاک بيکربنات خهاک

حاصههل از مقايسههب ميههانگينهههاي سهه تيمههار  9 ،6و 12

ا زايش يا ت .اثر متقابل ا زايش شوري آص آبياري و عمق

دسيزيمنس بر متر با تيمار شاهد در شهکل  12نشهان دادو

خاک من ر ب ا زايش بيکربنات خاک شد ( .)4بيکربنهات

شدو است.

اوليب خاک شد .اين نتي

جدول  .14تجزيهوتحلیل آماری بيكربنات خاک
مناب تغيير

درجب آزادي

ميانگين مربعات

کيفيت آص

2

20/937

عمق

2

51/872

کيفيت آص × عمق

4

0/386

خطا

99

2/830

کل

107

درجب تشخيص
*
*

F

7/398

18/329
0/137

* معناداري در سطح احتمال  5درصد

جدول  .15نتايج حاصل از مقايسة میانگینهای بيكربنات خاک در عمقهای مختلف بر اساس آزمون دانکن
عمق خاک

)(cm

60-90

30-60

0-30

)EC = 6 (dS/m

6/6092 a

7/5625 abc

8/7033 cd

)EC = 9 (dS/m

6/880 ab

8/2183 bcd

9/3958 de

)EC = 12 (dS/m

7/7308 abc

9/3458 de

10/3142 e

تيمار آبياري

ارقام داراي حر

مشترک در سطح احتمال  5درصد اختال

معناداري ندارد

0-30
)(cm

10
0
20

10

شوری آب آبیاری

0

بیکربنات )(meq/lit

20

()dS/m

شکل  .11مقادير بيكربنات خاک (با درنظرگرفتن عمق) تحت تأثیر شوریهای مختلف آب آبیاری
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تأثیر آبیاری با زه آب نیشکر بر خصوصیات شیمیایی خاک

بیکربنات )(meq/lit

12
10
8
6
4
2
0

30-0
60-30
90-60
15

910 12
شوری آب

5 6

2.39

آبیاری )(dS/m

0

0

شکل  .12مقايسة میانگینهای بيكربنات خاک (با درنظرگرفتن عمق) تحت تأثیر شوریهای مختلف آب آبیاری

اثر سطوح مختلف شوری بر کربنات خا

درصدي پتاسيم قابهلجهذص و  9/71درصهدي کلهر خهاک

مقادير کربنات خاک در عمقهاي مختلر (،30-60 ،0-30

مشاهدو شد.

 60-90سههانتيمتههري) خههاک و دورة آبيههاري چهههار ماه ه

همچنين ،در اثر آبياري با س تيمهار آبيهاري  9 ،6و 12

تغييري نداشت .دليل اين امر ممکن است شستشوي امهالح

دسيزيمنس بر متر ،با ا زايش شوري آص آبياري ،بيکربنات

بر اثر آبشويي خاک باشد.

خاک ا زايش يا ت ،ب طوري ک کمترين ميزان بهيکربنهات
خاک در اثر آبيهاري بها تيمهار  6دسهيزيمهنس بهر متهر و

نتيجهگيری

بيشترين ميزان آن در اثر آبياري با تيمار  12دسيزيمنس بر

با ا زايش شوري آص آبياري ،کلسيم خهاک کهاهش يا هت،

متر ب دست آمد .از طر ي ،در اثر آبيهاري بها تيمهار شهاهد

بهه طههوري کهه در بههين سهه تيمههار آبيههاري  9 ،6و 12

ا زايش  6/48درصدي بيکربنات خاک مشاهدو شد.

دسيزيمنس بر متر ،کمتهرين ميهزان کلسهيم خهاک در اثهر

بيشترين ميزان همب پارامترهاي ذکرشدو مربوط ب عمق

آبياري با تيمار  12دسيزيمنس بر متر و بيشترين ميهزان آن

اول ( 0-30سانتيمتري) و کمترين مقدار مربوط به عمهق

در اثر آبياري با تيمار  6دسيزيمنس بر متر بود .از طر هي،

سوم ( 90-60سانتيمتري) خاک بود .مقادير کربنات خهاک

در اثر آبياري با تيمار شاهد کاهش  11/54درصدي کلسهيم

در عمقهاي مختلر ( 60-90 ،30-60 ،0-30سانتيمتري)

خاک مشاهدو شد.

خاک و دورة آبياري چهار ماه تغييري نداشت.

در اثههر آبيههاري بهها سهه تيمههار آبيههاري  9 ،6و 12
دسيزيمنس بر متر ،با ا زايش شوري آص آبيهاري ،منيهزيم،
سديم قابلت ادل ،پتاسيم قابلجهذص و کلهر خهاک ا هزايش

منابع

يا ت ،ب طوري ک کمترين ميهزان پارامترههاي ذکرشهدو در

 .1جعفري حقيقي م )1382( .روشههاي ت زيهب خهاک،

اثر آبياري با تيمار  6دسيزيمنس بر متر و بيشهترين ميهزان

نمون برداري و ت زي هاي مهم يزيکي و شهيميايي بها

آن در اثر آبياري با تيمار  12دسيزيمنس بر متهر به دسهت

تأکيد بر اصل تئهوري و کهاربردي .انتشهارات ضهحي،
320

آمد .از طر ي ،در اثر آبياري با تيمهار شهاهد ،کهاهش 5/07
درصدي منيزيم 16/15 ،درصدي سديم قابلت هادل15/74 ،
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سارا حويزاوی ،عبدعلي ناصری و زهرا ايزدپناه

and

 .2حنيف لو ا )1384( .بررسي تأثير کاربرد پساص اضالص
شهر اههواز بهر خصوصهيات يزيکهي ،هيهدروليکي و
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Analysis of Main Soil Changes. Brazilian Soil
Science. 34: 1427-1434.

شيميايي خاک در يک دورة کوتاومدت .دانشگاو شهيد
چمران اهواز .اهواز .پاياننامب کارشناسيارشد.
.3

and protease activity. Biodiversity
Environmental Science. 33: 39-42.

يضههي م )1379( .بررسههي کميههت و کيفيههت آص در
شههوريزدايههي خههاکهههاي منطقهب رودشههت اصههفهان.
تحقيقات آص و خاک ايران.55-70 :)1(8 .

 .4قلم از

 )1387( .بررسي تأثير پساص م تمه

خوزسههتان بههر روي خههوا

هو د

يزيکههي ،شههيميايي و

هيدروليکي خاک در يک دورة کوتهاومهدت .دانشهگاو
آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات .اهواز .پايهاننامهب
کارشناسيارشد.
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کشاورزي.65-80 :)3(8 .
 .6همداني

 .و همکاران ( )1387بررسهي اثهر شهوري

آص آبياري و مديريت آن بر تغييهرات رطوبهت وزنهي
خاک .م موع مقا ت دومين همايش ملهي مهديريت
ش ک هاي آبياري و زهکشي ،ايران.
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