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 .1دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
 .2کارشناس ارشد آبیاری زهکشی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز ،ایران.
 .3دانشیار ،بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز ،ایران.

تاریخ وصول مقاله1396/10/07 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/01/19 :

چکیده
مدیریت صحيح آبياری بر تغييرات شوری در خاک بسيار مؤثر است .در این پژوهش تغييرات شوری خاک تحت رژیمهای
مختلف آبياری یک باغ پسته تجهيز شده به سامانه آبياری قطرهای زیرسطحی موردبررسی قرار گرفت .تيمارهای پژوهش شامل
رژیمهای آبياری مبتنی بر مدیریت زارع ( ،)I1نياز آبی ( )I2و نياز آبی و آبشویی ( ،)I3سه عمق نمونهگيری  50 ،25و  75 cmو دو
زمان آبياری قبل و بعد از آبياری بود .نتایج نشان داد که در طول دوره رشد پسته مقدار شوری در پروفيل خاک تحت تأثير رژیم
آبياری ،زمان و عمق خاک بود .رژیم آبياری  I2بهطور متوسط با کاهش مقدار شوری خاک ) (ECeدر پروفيل خاک نسبت به دو
رژیم دیگر برای انتقال شوری به حاشيه پروفيل رطوبتی موفقتر بود .با افزایش عمق ،ميزان شوری بهطور معنیداری افزایش
یافت و عمق  75 cmبا مقدار شوری  14/5 dS/mباالترین مقدار شوری را به خود اختصاص داد .رژیمهای آبياری در انتقال
نمک به الیههای سطحی خاک چندان مؤثر نبودند .اثر متقابل سهطرفه رژیم آبياری ،عمق خاک و زمان (قبل و بعد از آبياری) نيز
باالترین مقدار شوری را در رژیم آبياری  I3در عمق  75 cmو بعد از آبياری برابر با  14/2 dS/mنشان داد .نتایج نشان داد که
رژیم آبياری  I3بهدليل عمق آبياری بيشتر ،مقدار بيشتری نمک به خاک منتقل کرده است ،بدون اینکه در آبشویی خاک مؤثر
باشد.
کلیدواژهها :آبشویی ،برنامهریزی آبياری ،پروفيل شوری ،تجمع شوری ،مدیریت آبياری.

* نویسنده مسئول

Email: h.dehghanisanij@areeo.ac.ir
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مقدمه

میشود گزارش شده است ( .)16در یک خاک شنی تحت

در اکثر مناطق دنيا از جمله مناطق خشک و نيمهخشک یکی

سه رژیم آبياری بر اساس نياز خالص آبی ) (ETcسورگوم

از عمدهترین تنشهای محيطی پس از تنش خشکی ،تنش

( 1/2 ETc ،ETcو  ،)1/4 ETcکمترین ميزان شوری در

شوری میباشد که از مهمترین تنشهای غيرزیستی بهشمار

فاصله شعاعی 10 cmاز قطرهچکانها و در فاصله 20 cm

میآید .تنش شوری باعث کاهش قابلمالحظه در رشد و

برای رژیم آبياری  1/4 ETcاز قطرهچکانها گزارش شد و

توليد گياهان بهخصوص در مناطق خشک و نيمهخشک شده

همچنين شروع آبياری در قبلازظهر بسته به رشد گياه

است و آثار منفی آن بر رشد گياهان ،باعث انجام تحقيقات

بهمنظور هماهنگ شدن حداقل ميزان شوری با حداکثر

زیادی در زمينه کنترل شوری با هدف بهبود شرایط تحمل

تبخير و تعرق پيشنهاد شد .تأثير مقدار رطوبت در ميزان

گياهان به شوری میشود ( .)23روشهای آبياری نيز بر

شوری منحصر به شعاعهای کوچک در محدوده 0-20 cm

کاهش روند شوری خاک و توليد مناسبتر در شرایط آب و

بود و فراتر از این محدوده افزایش در مقدار رطوبت تأثير

خاک شور میتوانند مؤثر باشند ( .)21از بين روشهای

قابلتوجهی در ميزان شوری نداشت (.)11

آبياری ،آبياری قطرهای زیرسطحی بهعنوان کارآمدترین روش

تحقيقات انجامشده وابستگی ميزان تجمع نمک در

در نظر گرفته شده و ارزیابیهای صحرایی بر روی توزیع

نزدیکی سطح خاک را به کيفيت آب و عمق نوارهای

شوری در خاک برای طراحی ،بهرهبرداری و مدیریت صحيح

لولههای قطرهچکاندار نشان دادند ( .)20تجمع نمک در

در استفاده از آب شور با استفاده از سيستم آبياری قطرهای

آبياری قطرهای زیرسطحی بر روی زراعتهای ردیفی و

زیرسطحی الزم است ( .)14طراحی و مدیریت صحيح این

در عمقهای نصب  40 ،30و  60 cmنشان داد که تجمع

روش آبياری میتواند با توزیع یکنواخت آب ،اعمال دقيق

شوری در الیه سطحی خاک در عمقهای  30و  40بيشتر

آب در محيط ریشه و کاهش تبخير از سطح خاک خطرات

از مقدار آن در عمق نصب  60 cmاست ،همچنين کاهش

ناشی از شوری را به حداقل برساند ( .)13در سيستم آبياری

ميزان تجمع نمک و شوری در سيستم قطرهای زیرسطحی

قطرهای ،توزیع و انباشتگی نمکهای محلول خاک در

نسبت به آبياری قطرهای سطحی گزارش شد و آبشویی به

نزدیکی سطح زمين خيلی بيشتر از الیههای عمقیتر است و

ميزان  10سانتیمتر ميزان شوری را در الیه سطحی خاک

با افزایش فاصله از قطرهچکانها بيشتر میشود (.)19

بهطور معنیداری کاهش داد ( .)10کمتر بودن ميزان تجمع

تحقيقات متفاوتی در ایران و جهان بهمنظور بررسی

نمک در پروفيل خاک نيز در دره ساليناس کاليفرنيا تحت

تغييرات شوری خاک تحت شرایط مختلف انجام شده

سيستم آبياری قطرهای زیرسطحی در مقایسه با سيستم

است .در مناطقی با بافت خاک شنی که ریشههای گياه

آبياری قطرهای سطحی و جویچهای گزارش شد ( .)12در

عمدتاً در نزدیکی سطح خاک تمرکز میکنند ،در مدیریت

تحقيق مشابهی نيز افزایش رطوبت و ميزان تجمع کمتر

آبياری با استفاده از آب شور تحت سيستم قطرهای

شوری خاک در عمق نصب  60 cmدر مقایسه با عمق

تأثيرگذار است و باعث افزایش ميزان شوری در نزدیکی

نصب  30سانتیمتر برای باغات پسته گزارش شد (.)2

سطح خاک میشوند ( .)22مقادیر باالی شوری نيز برای

با در نظر گرفتن تراکم بيشتر ریشههای فعال پسته در

خاکهایی با بافتهای دیگر نيز در نزدیکی سطح خاک و

عمق  30تا  100 cmو بهدليل همخوانی بيشتر توزیع شوری

در جایی که آب شور از طریق سيستم قطرهای استفاده

با الگوی رشد ریشه ،بهترین وضعيت رطوبت و شوری در
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سيستم آبياری قطرهای زیرسطحی در عمق  30 cmبهدست

آبياری قطرهای زیرسطحی و ایستگاه هواشناسی بود انجام

آمد .همچنين تجمع کمتر ميزان شوری در عمقهای زیر

شد .اجرای پروژه در مساحتی حدود  2هکتار از این باغ که

قطرهچکان نسبت به عمقهای باالی قطرهچکان و نيز افزایش

دارای درختان پسته با سن تقریبی  10سال بود صورت

ميزان شوری بهصورت شعاعی و عمقی با فاصله گرفتن از

گرفت .آرایش درختان بر روی ردیف  3 mو بين ردیف

قطرهچکانها مشاهده شد ( .)3پایين نگهداشتن ميزان شوری

 7 mبود .آب آبياری باغ از طریق دو حلقه چاه تأمين میشد

در منطقه توسعه ریشه گياهان حتی در زمان استفاده از آب

که آبدهی هر یک حدود  5-6ليتر بر ثانيه بود .آب این

شور تحت سيستم آبياری قطرهای زیرسطحی در عمق نصب

چاهها در استخر با گنجایش ذخيره حدود 1600-1500

 30 cmاز سطح خاک در مقایسه با سيستم آبياری قطرهای

مترمکعب جمعآوری و توسط پمپ در سيستم آبياری

سطحی در باغات گالبی گزارش شد ( .)18عمق نصب

قطرهای زیرسطحی مستقر در باغ پمپاژ میشد .سيستم

قطرهچکانها ،فاصله از قطرهچکانها مدیریت آبياری،

پمپاژ مجهز به سيستم فيلتراسيون از نوع اسکن فيلتر بود.

بافت خاک و غيره از عوامل مؤثر بر ميزان شوری هستند

سيستم آبياری قطرهای زیرسطحی باغ تجهيز شده به قطره

( .)15آشکارترین راه برای جلوگيری از کاهش عملکرد

چکانهای ساخت شرکت یورودریپ ) (PC2داخل خط

استفاده از آبشویی نمک از محيط ریشه به عمق خاک

( )inlineبه فاصله  80 cmو با آبدهی  2/26ليتر در ساعت

است .بر همين اساس ضرورت دارد که بتوان با مدیریت

بود که در عمق  40 cmنصب گردیده بود .بهمنظور

صحيح آبياری محدوده تجمع نمک را در ناحيه ریشه

اطمينان از یکنواختی پخش آب در مزرعه شاخصهای

کنترل کرده و در پایان فصل رشد نسبت به آبشویی

ضریب یکنواختی پخش آب مزرعه )΄ ،(EUضریب

نمکهای تجمعیافته اقدام شود .اثربخشی آبشویی در


یکنواختی کریستيانسن ) (CUو ضریب توزیع ) (DUمورد

سامانههای آبياری ميکرو در شرایط مزرعه همچنان مورد

ارزیابی قرار گرفت و بر اساس مقادیر پيشنهادی برای

سؤال است .در این پژوهش سعی بر آن شد که وضعيت

΄ CU ،EUو  DUپيشنهادی ( 17و  )6ردهبندی شدند و

تجمع شوری در یک سيستم آبياری قطرهای زیرسطحی

بر اساس طبقهبندی انجام شده در محدوده عالی قرار

در یک باغ پسته با اعمال رژیمهای مختلف آبياری ،در

گرفتند .به منظور تعيين خصوصيات خاک نمونهگيری از

عمقهای مختلف خاک و همچنين تأثير زمان آبياری

اعماق  25-50 ،0-25و  50-75 cmخاک انجام شد که

موردبررسی قرار دهد.

این مشخصات خاک در جدول  1ارائه شده است.
نمونهبرداریهایی از دو حلقه چاه نيز جهت تعيين

مواد و روشها

خصوصيات شيميایی آن به لحاظ بررسی کل امالح

مشخصات محل اجرای طرح

محلول در آب  ،PH ،EC ،TDSکلسيم ،سدیم ،منيزیم

تحقيق حاضر تحت سه رژیم آبياری مدیریت زارع (،)I1

انجام گردید که نتایج آن در جدول  2ارائه شده است.

نياز آبی ( )I2و نياز آبی و آبشویی ( ،)I3سه عمق خاک

با توجه به نتایج اسيدیته هر یک از چاههای آبياری

( 50 ،25و  )75 cmو دو زمان آبياری (قبل و بعد از

(چاه شماره  1و  )2که بهترتيب برابر  7/16و  7/17بود،

رویداد آبياری) در منطقه صفائيه ،از توابع شهرستان سرخه

درجه کيفيت این آبها در طبقهبندی متوسط قرار داشت

در استان سمنان در یک باغ پسته که مجهز به سيستم

( )4و استفاده از آب این چاهها برای روش آبياری
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قطرهای دارای درجه محدودیت کم تا متوسط بود .آبياری

سپس با استفاده از ضریب گياهی ) )Kcبرای پسته در

باغ مورد مطالعه به این صورت بود که از ابتدای فروردین

دورههای مختلف رشد برای منطقه سمنان (شکل،)1

سال زراعی  92آبياری به روش متداول در مزرعه انجام

تبخيروتعرق گياه مطابق رابطه ( )1بهدست آمد:
𝑐 ET𝑐 = ET0 × K

( )1

شد ولی از  92/2/25لغایت  92/7/30در جهت رسيدن به

در این رابطه  :ETcتبخير و تعرق روزانه گياه

اهداف تحقيق سه رژیم آبياری در قطعه آزمایشی اعمال

) :ETo ،(mm/dayتبخير و تعرق گياه مرجع )،(mm/ day

گردید که به شرح زیر میباشند:

 :Kcضریب گياهی روزانه برای پسته در دورههای مختلف

 .1رژیم آبياری  -I1در این رژیم ،آبياری طبق مدیریت

رشد برای منطقه سمنان (.)5

زارع صورت گرفت و حجم آب دادهشده ،زمان آبياری و

عمق خالص آب آبياری ) (dnبراساس  ETcو با احتساب

دور آبياری آن ثبت گردید.
 .2رژیم آبياری  -I2در این رژیم ،از دادههای بهنگام

سطح سایهانداز درختان (براساس شرایط مزرعه  43درصد

هواشناسی مزرعه (دادههای روزانه) برای محاسبه

تعيين گردید) و دور آبياری (یک روز در ميان) محاسبه شد.

تبخيروتعرق (روش پنمن -مانتيث) استفاده شد و نياز

عمق ناخالص آبياری ) (dgبر حسب ) (mmاز رابطۀ ()2

آبياری محاسبه شد .دور آبياری قطعه آزمایش همان دور

بهدست آمد:

آبياری تيمار  I1بود و تنها ساعت آبياری تغيير کرد.

( )2

dn

dg = Ea

آبياری )(I2

مقدار راندمان آبياری مورد انتظار در سيستم آبياری

بود اما مقدار آب مورد نياز آبشویی نيز به آن اضافه شد

قطرهای زیرسطحی  90درصد تعيين و در محاسبه عمق

(.)LR+I2

ناخالص آبياری اعمال شد.

 .3رژیم آبياری  - I3که در واقع همان نياز

برای محاسبه حجم آب مصرفی در رژیم دوم آبياری،

برای کليه تيمارها کنتور حجمی نصب شده بود .برای

تبخير و تعرق پتانسيل ( )EToبا استفاده از اطالعات روزانه

تيمار  2و  3ميزان آب آبياری محاسبه و با استفاده از

هواشناسی و با روش پنمن -مانتيث ) (PMتعيين گردید (،)8

کنتور حجمی اعمال گردید.

جدول  .1مشخصات خاک منطقه مورد مطالعه
رطوبت وزنی در حد

عمق خاک

بافت

رس

شن

سيلت

جرم مخصوص ظاهری

رطوبت وزنی در حد

()cm

خاک

()%

()%

()%

3

خاک ( )g/cm

ظرفيت زراعی ()%

پژمردگی دائم ()%

0-25

لوم شنی

6

81

13

1/62

11/85

4/39

25-50

لوم شنی

4

77

19

1/56

11/97

5/12

50-75

لوم شنی

4

81

15

1/55

12/88

5/52

جدول  .2خصوصیات شیمیایی و کیفی آب آبیاری
Ca2+

Mg2+

Na+

1

27/2

17/9

42/2

0/62

2

26/3

16/8

24/1

0/51

چاه

Cl-

Hco3

So4-2

Co3-2
K+
)(Meq/litr

-

49

2/25

35/8

8/88

-

27/5

2/65

37/05

5/2

SAR

pH

EC
)(dS/m

TDS
)(mg/l

LSI

7/16

7/95

5070

0/36

7/17

6/10

3890

0/43
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شكل  .1ضریب گیاهی و دورههای مختلف رشد گیاه مورد مطالعه (پسته)

سانتیگراد کاليبره کرده و سپس مقدار هدایت الکتریکی

همچنين مقدار نياز آبشویی از رابطه ( )3محاسبه

برای آب هر یک از چاهها اندازهگيری شد .با توجه به

گردید (:)9
ECiw
) (5ECe − ECiw

()3

نتایج هدایت الکتریکی هر یک از چاههای آبياری  1و 2

= LF

که بهترتيب برابر  7/95و  6/1 dS/mمیباشد و بر طبق
در این رابطه  :LFکسر آبشویی الزم برای تنظيم

پارامترهای استاندارد مهم کيفی آب مورد استفاده در

نمکها در محدودۀ شوری :ECe ،شوری عصاره اشباع

سيستم آبياری قطرهای (جدول  ،)3آب این دو چاه برای

خاک  2/3 dS/mبهازای  10درصد کاهش محصول ( )9و

استفاده از سيستم آبياری قطرهای دارای درجه محدودیت

 :ECiwشوری آب آبياری برحسب  dS/mمیباشد .مقدار

جدی میباشد که بر نامناسب بودن آب آبياری با هدایت

 LFبرای این مزرعه  15درصد بهدست آمد.

الکتریکی باالتر از  5 dS/mبرای گياه پسته داللت دارد (.)1
برای اندازهگيری ميزان شوری در خاک در دورههای رشد

هدایت الکتریکی )(ECiw

گياه ( )8بهترتيب شامل دوره اوليه رشد ) ،)Initialتوسعه و

شوری کل آب آبياری که با  ECiwنشان داده میشود

پيشرفت ( ،(Developmentفصل ميانی ) ،)Mid seasonفصل

بهوسيله هدایتسنج ) (EC Meterاندازهگيری میشود .که

نهایی ( )Late seasonنمونههایی وزنی قبل و بعد از آبياری

در این پژوهش از دستگاه هدایتسنج  JENWAYمدل

بهترتيب بين دو لوله قطرهچکاندار مربوط به ردیف درختان،

 4510ساخت کشور انگلستان استفاده شد .ابتدا دستگاه را

روی لولههای قطرهچکاندار و خارج از لولههای

با استاندارد کلرید پتاسيم  0/01نرمال در دمای  25درجه

چکاندار هر ردیف درخت برداشت شد (شکل .)2
قطره 


جدول  .3درجه محدودیت استفاده از آب آبیاری برای روش آبیاری قطرهای ()7
پارامتر موردنظر
هدایت

الکتریکی )(dS /m

مجموع امالح محلول
)PH (dS/m

)(mg/lit

بدون محدودیت

محدودیت کم تا متوسط

محدودیت جدی

کمتر از 0/8

0/8-3

بيشتر از 3

کمتر از 500

500-2000

بيشتر از 2000

کمتر از 7

7-8

بيشتر از 8
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شكل  .2الگوی محل نمونهگیریها
 :چاله نمونهگیری حفرشده توسط مته تراکتور به قطر  50سانتیمتر
× = محل نمونهگیریهای دستی در اعماق  50 ،25و  75سانتیمتر از سطح خاک

رسم منحنیهای همشوری

نتایج و بحث

برای رسم منحنیهای همشوری از نرمافزار Golden surfer8

بررسی تغییرات رطوبتی خاک

استفاده گردید .این نرمافزار قابليت ميانگينگيری به

حجم کل مقدار آب آبياری ( )dgبا دور آبياری یک روز در

روشهای مختلف را دارا میباشد که در این تحقيق از

ميان ( )Fدر تيمارهای رژیم آبياری  I2 ،I1و  I3بهترتيب برابر

روش ميانگينگيری  krigingاستفاده گردید.

 9290/79 ،6254/29و  10682/24مترمکعب در هکتار بود.
پيشروی رطوبت و چگونگی توزیع آب قبل و بعد از آبياری

آنالیزهای آماری در بررسی شوری

در دورههای مختلف رشد نشان داد ميزان رطوبت در خاک

بهمنظور بررسی اثرات رژیم آبياری ،عمق خاک ،زمان

بعد از آبياری بهطور معنیداری افزایش داشته است که این

آبياری (قبل و بعد از رویداد آبياری) و نيز اثرات متقابل

افزایش در تيمار رژیم آبياری ( I3پنمن -مانتيث با اعمال

دو و سهطرفه زمان بر تغييرات شوری در خاک،

آبشویی) بيشترین مقدار بوده است .اختالف ميزان رطوبت

صفت موردبررسی ،از طرح آزمایشی فاکتوریل در

در نزدیکی لولههای قطرهچکاندار بيشترین مقدار بوده که با

کرتهای خردشده استفاده شد ،بهطوریکه تيمار زمان

فاصله از لوله قطرهچکاندار کاهش مییابد .اختالف رطوبت

قبل و بعد از آبياری بهعنوان تيمار اصلی و سطوح

در نزدیکی لوله قطرهچکاندار با حدفاصل بين لولههای

آبياری و عمق بهعنوان فاکتوریل (تيمار فرعی) در سه

قطرهچکاندار در تيمار رژیم آبياری  I3و  I2بيشتر است .برای

تکرار مورد تجزیهوتحليل قرار گرفتند .بهمنظور آناليزهای

به تصویر کشيدن جبهۀ شوری در خاک ،پروفيل

آماری از نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده گردید و

(عصاره اشباع خاک) در هر سه رژیم آبياری ،قبل و بعد از

همچنين مقایسه ميانگينهای اثرات اصلی و نيز اثرات

آبياری ،در تاریخهای  5و  6تيرماه ( 97و  98روز پس از

متقابل به روش آزمون چند دامنه دانکن ) (DMRTانجام

اولين آبياری) که مقارن با مهمترین دوره رشد گياه پسته

گرفت.

(دوره توسعه) است رسم گردید (شکلهای  3تا  .)5مقدار
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آب مصرفی برای هر کدام از رژیمهای آبياری  I2 ،I1و  I3در

در رژیم  I2بعد از آبياری ( 98روز پس از اولين

این تاریخها بهترتيب  13/7 ،7/6و  15/8ميلیمتر بود .نتایج

آبياری) مقدار  ECeبهطور متوسط کاهشیافته است و در

نشان داد که در روز نمونهبرداری در هر سه رژیم آبياری

نزدیکی قطرهچکانها با کاهش بيشتری روبرو بوده است

ميزان  ECeبيشتر از حد مجاز قابلتحمل ( )8 dS/mبرای

(شکل  .)4آب آبياری توانسته است شوری را از اطراف

پسته بوده است .در رژیم آبياری ( I1آبياری به شيوه مدیریت

قطرهچکان دور کند و در حدفاصل بين دو لوله

زارع) ،ميزان شوری در اطراف قطرهچکان باال است و مقدار

قطرهچکاندار تمرکز دهد .در رژیم آبياری  I3اعمال جزء

آب آبياری قادر به جابجایی آن نيست .بعد از یک روز از

آبشویی ميزان شوری را چندان تغيير نداده است .این

آبياری به نظر آب آبياری مصرفشده و ميزان شوری افزایش

تغييرات نشاندهنده آن است که بهعلت افزایش ميزان

نشان میدهد .پایين بودن ميزان آبياری نتوانسته است رژیم

آبياری در حدفاصل بين دو لوله قطرهچکاندار شوری

خاصی از شوری در خاک ایجاد کند (شکل .)3

یکنواختی حاکم شده است (شکل .)5

شكل  .3توزیع ( ECeهدایت الكتریكی عصاره اشباع ) )(dS/mدر رژیم  ،I1قبل از آبیاری در  5تیرماه ( 97روز پس از اولین آبیاری)
و بعد از آبیاری در  6تیرماه ( 98روز پس از اولین آبیاری) در محدوده بین دو لوله قطرهچكاندار اطراف ردیف درختان

شكل  .4توزیع ( ECeهدایت الكتریكی عصاره اشباع ) )(dS/mدر رژیم  I2قبل از آبیاری در  5تیرماه ( 97روز پس از اولین آبیاری) و
بعد از آبیاری در  6تیرماه ( 98روز پس از اولین آبیاری)
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شكل .5توزیع ( ECeهدایت الكتریكی عصاره اشباع ) )(dS/mدر رژیم  I3قبل از آبیاری در  5تیرماه ( 97روز پس از اولین آبیاری)
و بعد از آبیاری در  6تیرماه ( 98روز پس از اولین آبیاری)
بررسی آماری اثر رژیمهای آبیاری ،عمق خاک ،زمان

مقدار شوری را به خود اختصاص داد که نشاندهنده حرکت

(قبل و بعد از رویداد آبیاری) بر میزان شوری

شوری با الیههای پایين میباشد (جدول  .)5مقایسه شوری

با توجه به نتایج تجزیه واریانس تيمارهای طرح بر ميزان

در بين تيمارهای آبياری نشاندهنده آن است که با افزایش

شوری مشاهده شد که اثر تکرار بر ميزان شوری در سطوح

ميزان آب آبياری شوری بيشتری به خاک منتقل شده است.

مورد آزمون معنیدار نشد .اثر مستقل عمق خاک ،رژیم

بهدليل وجود اثر متقابل شدید بين عمق خاک و رژیم

آبياری و قبل و بعد آبياری و اثرات متقابل دوطرفه عمق

آبياری ،واکنش اعماق خاک در برابر سطوح رژیم آبياری از

خاک و رژیم آبياری بر ميزان شوری نيز بر ميزان شوری در

لحاظ ميزان شوری متفاوت بود ،بهطوریکه در رژیم آبياری

سطح  1درصد اختالف معنیدار گذاشت (جدول .)4

 I1تفاوت معنیداری بين اعماق  25و  50 cmو همچنين

همچنين اثر متقابل رژیم آبياری و قبل و بعد آبياری و اثر

عمق خاک  50و  75 cmاز لحاظ ميزان شوری بهوجود

متقابل عمق خاک و قبل و بعد از آبياری و نيز اثرات متقابل

نيامد ،اما عمق خاک  75 cmنسبت به عمق خاک 25 cm

سهطرفه عمق خاک ،رژیم آبياری و زمان (قبل و بعد از

ميزان شوری را بهطور معنیداری افزایش داد .در رژیم

آبياری) بر ميزان شوری در سطح  %1معنیدار شد .مقایسه

آبياری  I2اختالف معنیداری بين عمق خاک  25و 50 cm

ميانگينها نيز نشان داد که ميزان شوری در زمان بعد از

بهوجود نيامد اما عمق خاک  75 cmنسبت به اعماق 25

آبياری نسبت به زمان قبل از آبياری دارای افزایش معنیداری

و  50 cmاز لحاظ ميزان شوری بهطور معنیداری افزایش

بود .بيشترین ميزان شوری در کل نيمرخ خاک (متوسط همه

یافت و باالترین ميزان شوری به ترکيبهای رژیمی رژیم

اعماق) در زمانهای مختلف (متوسط قبل و بعد از آبياری)

آبياری  I2و  I3در عمق خاک  75 cmاختصاص یافت که

به رژیمهای آبياری  I2و I3اختصاص یافت که نسبت به رژیم

نسبت به سایر ترکيبات رژیمی دارای افزایش معنیداری

آبياری  I1افزایش معنیداری داشت که به ورود بيشتر نمک

بود که نشاندهنده حرکت شوری با الیههای پایين

در اثر آبياری ارتباط داده میشود .با افزایش عمق خاک ميزان

میباشد (جدول  .)6نتایج حاکی از آن است که ميزان آب

شوری نيز متناسب با عمق بهطور معنیداری افزایش یافت و

آبياری در انتقال شوری به الیههای باالی قطرهچکان

تيمار عمق  75 cmبا مقدار شوری  14/5 dS/mباالترین

چندان مؤثر نبوده است.
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جدول  .4جدول تجزیه واریانس میزان شوری بر پایه اطالعات سه زمان نمونهگیری
( 98-97روز بعد از اولین آبیاری 152-151 ،روز بعد از اولین آبیاری و  208-207روز بعد از اولین آبیاری)
منابع تغييرات

df

)ECe (dS/m
ns

تکرار

2

زمان (قبل -بعد از آبياری)

1

خطا

2

1/36

رژیم آبياری

2

12/23

عمق خاک

2

عمق خاک × رژیم آبياری

2

رژیم آبياری × زمان (قبل-بعد)

2

عمق خاک × زمان (قبل-بعد آبياری)

4

عمق خاک × رژیم آبياری × زمان (قبل -بعد آبياری)

8

خطا

28

0/43

**21/98
**
**

25/00

**4/38
**1/42
**
*

4/09

1/31

0/79
6/8

CV%

** معنیداری در سطح * ،%1معنیداری در سطح  %5و  nsغير معنیدار.

جدول  .5مقایسه میانگینهای اثر مستقل میزان شوری ) (ECeدر زمان قبل و بعد از آبیاری ،رژیمهای آبیاری و عمق خاک
زمان

صفت

رژیم آبياری

موردبررسی

قبل آبياری

بعد آبياری

I1

)ECe (dS/m

11/0b

12/2a

10/6b

عمق خاک

)(cm

I2

I3

25

50

75

12/0a

12/1a

10/6c

11/2b

14/5a

اعدادی که دارای حروف غيرمشابه هستند در سطح  %1دارای اختالف معنیدار میباشند.

با توجه به مقایسه ميانگين اثر متقابل دوطرفه رژیمهای

تيمار عمق خاک  25 cmدر زمان قبل از آبياری با مقدار

آبياری و زمان (قبل و بعد از آبياری) بر ميزان شوری مشاهده

 9/8 dS/mکمترین مقدار شوری را به خود اختصاص دادند

شد که در رژیم آبياری  I3ميزان شوری در زمان بعد از

(جدول .)6

آبياری نسبت به قبل از آبياری افزایش معنیداری داشت و با

اثرات متقابل سهطرفه رژیمهای آبياری ،عمق خاک و

اختصاص مقدار  13/3 dS/mباالترین مقدار شوری را به

زمان (قبل و بعد از آبياری) بر ميزان شوری نشان داد که در

خود اختصاص داد ،اما در سطح رژیم آبياری  I1و  I2اختالف

رژیم آبياری  I1در عمقهای خاک  25و  50 cmميزان شوری

معنیداری در ميزان شوری مشاهده نشد (جدول .)6

بعد از آبياری نسبت به زمان قبل از آبياری بهطور معنیداری

همچنين اثر متقابل دوطرفه عمق خاک و زمان (قبل و بعد از

افزایش پيدا کرد ولی در عمق  75 cmتفاوت معنیداری

آبياری) نيز نشان داد که ميزان شوری در زمان بعد از آبياری

مشاهده نشد .در رژیم آبياری  I2و در عمق  25 cmميزان

در اعماق خاک  25و  50 cmنسبت به زمان قبل از آبياری

شوری بعد از آبياری نسبت به قبل از آبياری دارای افزایش

افزایش معنیداری پيدا کرد ،اما در عمق خاک  75 cmتفاوت

معنیداری بود .همچنين نتایج نشان داد که در عمقهای

معنیداری بين تيمار زمان بعد از آبياری و قبل از آبياری

خاک  50و  75 cmبين زمان قبل و بعد از آبياری اختالف

مشاهده نشد .از بين همه تيمارها ،تيمار عمق خاک 75 cm

معنیداری بهدست نيامد و در رژیم آبياری  I3در هر سه عمق

در زمان بعد از آبياری با مقدار  13/2 dS/mباالترین مقدار و

خاک ميزان شوری بعد از آبياری نسبت به قبل از آبياری
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حسین دهقانی سانیج ،حمیدرضا حاجیآقا بزرگی ،علیاصغر قائمی

دارای افزایش معنیداری بود .درنهایت نتایج مقایسه

جدول  .7مقایسه میانگینهای اثرات متقابل سهطرفه رژیم آبیاری،

ميانگينهای اثرات متقابل سهطرفه بر ميزان شوری نشان داد


عمق خاک و زمان (قبل و بعد از آبیاری) بر میزان شوری

که تيمار رژیم آبياری  I3در عمق خاک  75 cmو بعد از

رژیم آبياری

آبياری با مقدار  14/2 dS/mدر ردهبندی دانکن باالترین رتبه
و بيشترین ميزان شوری را به خود اختصاص داد و کمترین

عمق خاک

زمان (قبل و بعد

)(cm

از آبياری)

25

ميزان شوری نيز در این ردهبندی به تيمار رژیم آبياری  I1در
I1

عمق  25 cmو قبل از آبياری اختصاص یافت (جدول .)7

75

جدول  .6مقایسه میانگینهای اثرات متقابل دوطرفه رژیم آبیاری
و عمق خاک ،رژیم آبیاری و زمان (قبل و بعد از آبیاری) ،عمق

25

خاک و زمان (قبل و بعد از آبیاری) بر میزان شوری
تيمار

اثرات متقابل
I1

رژیم آبياری
و عمق خاک

I2

I3

I1

رژیم آبياری
و زمان

I2

I3

25
عمق خاک
و زمان

50
75

)ECe (dS/m

25

10/0d

50

cd

10/5

75

bc

11/4

25

bc

11/0

50

bc

11/2

75

13/7a

25

10/8cd

50

b

75

13/6a

قبل از آبياری

10/2d

بعد از آبياری

cd

قبل از آبياری

11/7bc

بعد از آبياری

ab

12/3

قبل از آبياری

cd

11/0

بعد از آبياری

a

50

I2

50
75
25

I3

12/0

50
75

قبل از آبياری

ECe
)(dS/m
k

9/3

بعد از آبياری

10/8fg

قبل از آبياری

10/0ij

بعد از آبياری

11/0ef

قبل از آبياری

11/3ef

بعد از آبياری

de

قبل از آبياری

gh

11/5
10/6

بعد از آبياری

ef

11/4

قبل از آبياری

ef

11/0

بعد از آبياری

ef

11/4

قبل از آبياری

bc

بعد از آبياری

14/0ab

قبل از آبياری

9/6jk

13/4

بعد از آبياری

d

قبل از آبياری

10/3hi

بعد از آبياری

13/6bc

قبل از آبياری
بعد از آبياری

12/1

13/0c
a

14/2

اعدادی که دارای حروف غيرمشابه هستند در سطح  %1دارای اختالف
معنیدار میباشند.


11/1

نتیجهگیری
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ميزان شوری

13/3

تحت تأثير رژیم آبياری ،زمان قبل و بعد از آبياری و عمق

قبل از آبياری

9/8e

بعد از آبياری

11/4cd

خاک بود .بررسی پروفيل تغييرات شوری خاک نشان داد

قبل از آبياری

10/5de

بعد از آبياری

12/0bc

که در رژیم آبياری بر اساس نياز درختان پسته ( )I2بهطور

قبل از آبياری

12/6ab

بعد از آبياری

a

متوسط در کنترل شوری در خاک نسبت به دو رژیم دیگر
موفقتر عمل کرد .بررسی آماری روند تغييرات شوری

13/2

نشان داد که ميزان شوری در زمان بعد از آبياری نسبت به

اعدادی که دارای حروف غيرمشابه هستند در سطح  %1دارای اختالف
معنیدار میباشند.


زمان قبل از آبياری دارای افزایش معنیداری بود .بيشترین
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تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر توزیع شوری در خاک تحت سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی

ميزان شوری در کل نيمرخ خاک (متوسط همه اعماق) در

 .2سياری ن ،.قهرمان ب .و داوری ک ( )1386بررسی

زمانهای مختلف (متوسط قبل و بعد از آبياری) به

کاتيونهای خاک تحت سيستم آبياری قطرهای

رژیمهای آبياری  I2و  I3اختصاص یافت که نسبت به

آبهای
زیرسطحی ( )SDIدر باغات پسته رفسنجان با 

رژیم آبياری  I1افزایش معنیداری داشت .با افزایش عمق

شور .علوم و صنایع کشاورزی.43-56 :)1(21 .

خاک ميزان شوری نيز متناسب با عمق بهطور معنیداری

 .3صداقتی ن ،.حسينیفرد س ج .و محمدی

افزایش یافت و تيمار عمق خاک  75 cmبا مقدار شوری

محمدآبادی ا ( )1391مقایسه اثرات دو سيستم

 14/5 dS/mباالترین مقدار شوری را به خود اختصاص

آبياری قطرهای سطحی و زیرسطحی بر رشد و

داد .با توجه به اثرات متقابل سهطرفه رژیمهای آبياری،

عملکرد درختان بارور پسته .پژوهشهای آب و

عمق خاک و زمان (قبل و بعد از آبياری) بر ميزان شوری

خاک ایران.575-585 :)3(26 .

مشاهده شد که تيمار رژیم آبياری  I3در خاک  75 cmو

 .4عليزاده ا ( )1388آبياری قطرهای (اصول و عمليات).

بعد از آبياری با مقدار  14/2 dS/mدر ردهبندی دانکن

چاپدوم .انتشارات دانشگاه امام رضا .مشهد 238 .ص.

باالترین رتبه و بيشترین مقدار شوری را به خود

 .5فرشی ع ا ،.شریعتی م ج ،.جارالهی ر ،.قائمی م ح،.

اختصاص داد .نتایج نشان داد که در رژیم آبياری  I3با

شهابیفر م .و توالئی م م ( .)1376برآورد آب مورد

افزایش ميزان آب آبياری شوری بيشتری به خاک منتقل

نياز گياهان عمده باغی و زراعی کشور .جلد دوم.

شده است.

تحقيقات آب و خاک ایران 394 .ص.
 .6قاسمزاده مجاوری ف ( )1369ارزیابی سيستمهای

تشکر و قدردانی

آبياری مزارع :مشهد :آستان قدس رضوی .شرکت

اطالعات ارائهشده در این مقاله نتایج پروژه پژوهشی با

بهنشر 329 .ص.

عنوان "شاخصهای طراحی ،اجرا و مدیریت در آبياری

 .7وزارت جهاد کشاورزی ( )1384روشنامه مطالعات

قطرهای زیرسطحی و ارزیابی آن در باغات سمنان"

توجيه فنی ،اقتصادی -اجتماعی و زیستمحيطی

میباشد که با حمایت مؤسسه تحقيقات فنی و مهندسی


سامانههای آبياری تحتفشار .سازمان مدیریت و

کشاورزی به اجرا رسيده است .همچنين از شرکت بنيز

برنامهریزی کشور.33-38 :334 .
8.
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Abstract
Irrigation management is effective on soil salinity variation. Salinity pattern was studied in different soil layer under
different irrigation regimes in a pistachio garden equipped to subsurface drip irrigation system. The treatments were
three irrigation regimes; control (I1), Irrigation based on irrigation requirement (I2) and I2 plus leaching requirement
(I3), three soil depth of 25, 50, and 75 cm from soil surface and before and after irrigation event. According to the
results soil salinity change by irrigation regime, time and soil depth layer. The I 2 irrigation regime were more
effective to move the salinity (ECe) to margin of wetted zone compared to other irrigation regimes. Salinity increased
by soil depth and that was higher in 75 cm soil depth with 14.5 dS/m. Irrigation regimes were not effective in moving
the salinity to upper part of dripper lateral line. Bilateral impact of irrigation regimes, soil depth, and time before and
after irrigation event was also resulted in higher soil salinity in 75 cm soil depth with 14.2 dS/m. The I 3 irrigation
regime applied more salt to the soil by higher irrigation depth but was not effective to leach out the salt.
Keywords: Irrigation management, Irrigation scheduling, Leaching, Salinity pattern, Salt accumulation.
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