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چکيده
زمينه و هدف :شوری منابع آب و خاک در مناطق خشک و نيمه خشک از مسایلي است که کشاورزی را تحت تأثير قرار داده و مشکالتي
را ایجاد نموده است .تأثير نامطلوب شوری آب و خاک بر رشد و عملکرد انواع محصووت زراعوي در منواطق خشوک یوک ن رانوي دودی
محسوب مي شود .هدف اصلي این تحقيق بررسي اثر آبياری با شوریهای مختلف بر روند تغييرا برخي خصوصيا خاک در تیه سطحي
خاک ميباشد.
روش بررسی :به این منظور نمونهبرداری در  10زمين کشاوری تحت آبياری با کيفيتهای متفاو به صور نواری بوه وواصو  6متوری
( 15نمونه) انجام گروت .پارامترهای هدایت الکتریکي ،رطوبت زراعي و رطوبت اشباع برای هر نمونه برداشت شده ،اندازهگيری شد و سپس
به ارزیابي عام تجمع نمک پرداخته شد.
يافتهها :نتایج نشان داد بين هدایت الکتریکي عصاره اشباع خاک و شوری آب آبياری ،درصد رطوبوت اشوباع و فرويوت زراعوي خواک در
تمامي زمينهای زراعي که بهصور نواری نمونهبرداری شده بود رابطه معناداری با  90>R2ودود دارد .همچنين نتایج نشان دهنده رابطه
نمایي معناداری ،بين عام تجمع نمک و درصد رطوبت اشباع در تمامي زمينهای کشاورزی که بهصور نواری نمونوهبورداری شوده بوود
ودود دارد.
بحث و نتيجهگيری :بهطورکلي نتایج این تحقيق نشان داد که شوری خاک عمدتاً تحت تأثير کيفيت آبهای آبياری ميباشند و همچنين
آبياری با آب نامطلوب بر روی تغيير خصوصيا ويزیکي خاک تاثيرگذار بوده است.
واژههای کليدی :درصد رطوبت اشباع خاک ،فرويت زراعي ،پتانسي شوری خاک ،شوری آب آبياری.

 -1کارشناسي ارشد ،مدیریت مناطق بياباني ،دانشکده کشاورزی و منابع طبيعي ،دانش اه شيراز ،شيراز ،ایران.
 -2استادیار ،دانشکده کشاورزی و منابع طبيعي ،دانش اه شيراز ،شيراز ،ایران(* .مسوول مکاتبا )

J. Env. Sci. Tech., Vol 21, No.4, June, 2019

Effect of irrigation with different salinities on some soil
characteristics and salt concentration factor
(Case study: Bighard, Khonj)
Ehsan Kamali Maskooni1
Seyed Fakhraddin Afzali 2*
fafzali@gmail.com
Admission Date:June 11, 2017

Date Received: January 27, 2017

Abstract
Background and Objective: Existence of water and soil salinity resources in arid and semiarid areas
is an issue that affects agriculture and poses many problems. The adverse effect of water and soil
salinity on growth and function of various crops in arid areas is a serious concern. The main objective
of this study was to survey the impact of irrigation with different salinities on the changes in some soil
properties in top soil.
Method: For this purpose, 10 land transects in farmlands with different quality of irrigation were
sampled at intervals of 6 m (15 samples). Parameters of electrical conductivity, field moisture content
and saturation water content were measured for each sample, and then the salt concentration factor
(SCF) was evaluated.
Findings: The results showed that there is a significant relationship (R2>90) between ECe and ECw
and between saturation water content and field moisture content in the whole lands which underwent
transect sampling. The results also indicated that there is a significant relationship (R 2>90) between
the SCF and saturation water content in the whole lands that underwent transect sampling.
Discussion and Conclusion: In general, the results of this study indicated that soil salinity was mainly
influenced by water quality and poor water quality could change the physical properties of soil.
Keywords: Saturation water content, Field moisture content, Soil salinity potential, Water electrical
conductivity.
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مقدمه
شوری پس از خشکي از مهمتورین و متوداولتورین تون هوای

سووجادی و همکوواران ( )1391تووأثير کيفيووت آب آبيوواری بوور

محيطي در سطح دهان و از دمله ایران مويباشود ( .)1بخو

خصوصيا خاک در دشت رباأ شهربابک را مورد ارزیابي قورار

قاب تودهي از اکوسيستمهای طبيعي و زراعي دنيا تحت تون

دادهاند که نتایج بدسوت آموده از تحقيقوا آنهوا بيوانگور آن
از

ميباشد که خصوصيا شيميایي خاکها بي تر از پارامترهوای

شوری قرار داشته ( )2و خاکهای تحت تأثير شوری در بي

 100کشور دهان با خصوصيا و گستردگيهای متفاو ودود

ويزیکي و حاص خيزی ،تحوت توأثير کيفيوت آب آبيواری قورار

دارند ( .)3بر اساس آمارمودود ،بالغ بر  10/6ميليارد مترمکعب

گروته است(.)10

از آبهای سطحي در کشور ایران شام آبهای شور و لبشوور

گراتن و همکاران ( )1996طي مطالعهای که بر روی آبهای بوا

تواس و همکواران

هدایت الکتریکي بات داشتند به این نتيجه رسيدند آبهایي کوه

( ،)2008مساحت خاکهای تحت تأثير شووری در حودود یوک

هدایت الکتریکي آنها بي

از  3دسيزیمنس بر متور باشوند از

ميليارد هکتار برآورد شده اسوت( )5و ایون درحوالي اسوت کوه

لحاظ آبياری دارای محدودیت شدید ميباشند ،البته ميتوان از

ودود منابع آب و خاک شور در مناطق خشک و نيمه خشک از

آبهایي با شوری باتتر هم برای آبياری استفاده کرد که شرایط

مسایلي است که کشاورزی را تحت تأثير قورار داده و مشوکالتي

استفاده از آنها را نوع محصول ،خصوصويا خواک ،رو هوای

شووری خواک

مدیریت آبياری ،وضعيت اقليموي و برخوي رو هوای مودیریت

ميباشد ( .)4همچنين بوا تودوه بوه گوزار

را ایجاد نموده که ح این مشک مستلزم پای

در مراح مختلف آبياری و اعمال مودیریت آگاهانوه در کواه

خاک تعيين ميکند(.)11

اثرا شوری ميباشد (.)6

دالتون و پوس ( )1990در تحقيق خود بر روی اثرا آبياری بوا

مطالعووا مختلفووي در ارتبوواأ بووا تووأثير موودیریت و آبيوواری بووا

آبهای نامناسب به این نتيجه رسيدند که مهمترین اثرا امالح
قابليوت نفوو

کيفيووتهووای مختلووف بوور شوووری خوواک و همچنووين برخووي

آب بر خاک اثر ويزیکي است که منجر به کواه

خصوصيا ويزیکي خاک انجام گروته است که در ادامه به چند

آب در خاک ميشود( .)12کيفيت نامناسب آب آبياری و شوری

نمونه پرداخته شده است:

آن ميتواند نفوو آب در خواک را کواه

ورانکو و همکاران ( )2000در تحقيقي  2/5سواله نشوان دادنود

مستقيم بر ميزان محصول نيز تأثير ب ذارد (.)13

استفاده از آب شور (دسي زیمنس بر متور )4/26در مقایسوه بوا

در تحقيقي توسط مياموتو و چاکون ( )2006ارزیابي شور شدن

شوری کوم (دسوي زیمونس بور متور )0/8بورای آبيواری ،توأثير

اراضي با استفاده از خصوصيا خاک و آب آبياری توسط واکتور

بووي تووری در شووور شوودن خوواک دارد( .)7قووادری و همکوواران

 SCFو معادت تجربوي بيوان شوده اسوت کوه از واکتورهوای

( )2001در تحقيقي به بررسي اثر آبياری سطحي با آب شور به

ويزیکي خاک نظير رطوبت زراعي خاک و رطوبت اشوباع خواک

شوری و اسيدیته خاک پرداختند و اعالم نمودنود پوس از یوک

برای محاسبه پتانسي شوری خاک استفاده نمودنود و بوه ایون

یاوته و

نتيجه رسيدند که بين واکتور تجمع نمک و رطوبت اشباع خاک

وص آبياری با آب شور ،شوری و اسيدیته خاک اوزای

داده و بوهطوور ييور

شوری در  15سانتيمتری ووقاني خاک بي تر شوده اسوت(.)8

یک رابطه نمایي با همبست ي باتیي ودود دارد(.)14

رحيميان و همکاران ( )1391برآورد شوری نيمرخ خاک بر اثور

موران و همکواران ( )2001در تحقيقوا خوود بوه ایون نتيجوه

شوری آب زیرزميني در دشوت آزادگوان را موورد بررسوي قورار

رسيدند که آبياری با کيفيت نامناسب آب ،بسوته بوه کيفيوت و

دادهاند که نتایج آنها نشان داد شوری پروويو خواک توا حود

ميزان آب مصروي و سيستم آبياری بر روی خصوصيا ويزیکي

زیادی وابسته به شوری آب زیرزميني بوده و این وابست يها بوا

و شيميایي خاک اثرا متفاوتي دارد .آزمایشا انجام شوده بور

یاوتوه اسوت(.)9

روی خاکهایي که با آب شوور بوا درصود سودیم بوات ،آبيواری

اوزای

عمق خواک از سوطح زموين ،اووزای
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شده اند ،نشان داد که با اوزای

شوری ،يلظت سدیم و کلسويم

روش بررسی

در عصاره اشباع خاک ،اوزای

و هدایت الکتریکي خاک کاه

منطقه مورد مطالعه

کمالی مسکونی و همکاران

ميیابد( .)15آرگوسوا و همکواران ( )2011شووری خواک را در

این تحقيق در دنوب استان ووارس و در دشوت خونج واقوع در

ارتباأ با خصوصويا ويزیکوي خواک و مودیریت آبيواری در 4

 300کيلومتری دنوب شيراز انجام شوده اسوت .منطقوه موورد

منطقه تحت آبياری نواحيوه مدیترانوهای را موورد بررسوي قورار

مطالعه در طول " 53° ، 38' ، 35تا " 53° ، 55' ، 30شورقي و

دادند که نتایج آن ها نشان داد که شووری خواک عمودتاً تحوت

عرض " 27° ، 51' ، 23.8تا " 27° ، 45' ، 14.8شومالي واقوع

تأثير شوری آب آبياری و کيفيت آن قورار داشوته و شووری آب

ميباشد که حودود  1044متور از سوطح دریوا ارتفواع داشوته و

زهکشي عمدتاً تحت تأثير شووری خواک و کيفيوت آب آبيواری

ميان ين بار

ساليانه آن  300-250ميليمتر ميباشد .در ضلع

قرار داشته است(.)16

شمالي این دشت ،دریاچه وصلي خنج با مساحت حودود 2500

ويضي ( )1392در تحقيقي به بررسي اثر کيفيت و مودیریت آب

هکتار ودود دارد که سيالبهای وصلي آبراهوههوای ورودی بوه

بر ویژگيهای شيمایي خاک پرداخته است که نتایج این تحقيق

دشت را در خود دای ميدهد .آب این دریاچه به دليو دموای

رونود

باتی محيط و تبخيور زیواد در منطقوه شوور بووده و منوابع آب

انباشوت نمووک در خوواک شووده ولووي موودریت آبيوواری و اعمووال

زیرزميني دشت را هم تحت تأثير قرار داده است بوهطووری کوه

نشان داده بهطور کلي شوری آب آبيواری باعوا اووزای

آبشویي باعا کاه

روند اوزای

شوری خاک در طول وصو

اراضي کشاورزی که با آب چاههای مودود آبياری ميشووند بوه

زراعي شده است(.)17

مرور زمان شور شدهانود .از طرووي سود بيغورد در سوال 1387

حوری و همکاران ( )1394به بررسي اثر کوم آبيواری و شووری

توسط سازمان دهاد کشاورزی مطالعه و ادورا شوده اسوت کوه

آبياری بر توزیع شوری خاک پرداختهاند که نتایج آنهوا نشوان

ميتواند در هر بار آب يری حجمي معادل  500هزار متر مکعوب

داد ميزان شوری خاک رابطه مستقيم و معنويداری بوا هودایت

سيالبهای وصلي را در خود ن ه دارد (شک  .)1 -با رها سوازی

الکتریکي آب آبياری داشته و همچنين شوری خاک بوا اووزای

سيالب خيره شده بر آبروتهای زیور دسوت عوالوه بور تغذیوه

عمق خاک کاه

یاوته است(.)18

سفره آب زیر زميني ،اراضي کشاورزی آبيواری و شورایط بورای

هدف این تحقيق بررسي اثر آبياری با کيفيتهوای مختلوف بور

خاکشویي و اصالح خاک وراهم ميگوردد ( .)19تزم بوه کور

روند تغييرا برخي خصوصيا خاک در تیه سوطحي خواک و

است که کيفيت آب در چاههای مودوود در منطقوه بوا نزدیوک

همچنين تعيين معادله تجربوي همبسوت ي بوين عامو تجموع

شدن به مسي بهبود ميیابد (.)20

نمک و درصود رطوبوت اشوباع بورای دادههوایي کوه از تموامي
زمينهای زراعي دمعآوری شدهاند ،ميباشد.
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شکل  -1موقعيت جغرافيايی ،محل احداث سد و چاه های موجود در بيغرد شهرستان خنج
Figure 1- Geographical Situation, dam’s construction place and the wells in Bighard dam

روش تحقيق
به منظور دستیابي بوه اهوداف ایون تحقيوق از آب و خواک در

خاک از عمق  20-0سانتيمتری برداشت شدند (برای هور نووار

محدوده مورد مطالعه نمونهبرداری صور گروت و نمونهها مورد

 15نمونه) و سپس با انتقال نمونوههوا بوه آزمایشو اه برخوي از

بررسي و تجزیه و تحلي قرار گروتند .نحوه انتخاب نمونوههوا و

خصوصيا شيميایي و ويزیکوي خواک شوام  :قليایيوت خواک

تحلي دادهها به شرح زیور

( ،)pHهدایت الکتریکي عصاره اشباع خواک( )ECeبوه وسويله

پارامترهای اندازهگيری شده و رو
ميباشد:

هوودایتسوونج الکتریکووي ( ،)21درصوود رطوبووت اشووباع خوواک

الف -بررسی هدايت الکتريکی آب ()ECw

( )SWCو فرويت زراعي ( )FMبا استفاده از دسوت اه صوفحه

در این تحقيوق بوا تودوه بوه پراکنودگي منوابع آب مودوود در

وشار اندازهگيری شدند.

منطقهی مورد مطالعه کوه از کيفيوتهوای متفواوتي برخووردار

و در نهایت عام تجمع نمک با استفاده از ورمول زیر محاسوبه

بودند دهت بررسي هدایت الکتریکوي آب مودوود در منطقوه از

گردید (:)14

مخزن سد بيغرد و تعداد  9حلقه چاه پوس از  45دقيقوه پمپوا

()1

نمونهبرداری انجام گروت .نمونههای برداشت شده در شيشههای

که در آن  SCFواکتور تجمع نموک ECe ،هودایت الکتریکوي

سربسته و رن ي ن هداری و پس از چند سواعت بوه آزمایشو اه

عصوواره اشووباع خوواک و  ECwهوودایت الکتریکووي آب آبيوواری

منتق شدند و قابليت هدایت الکتریکي ( )ECwبرای هر یک از

ميباشند .سپس روابط بوين شووری آب آبيواری و خصوصويا

نمونهها به وسيله هدایت سنج الکتریکي اندازهگيری شد.

خاک ،روند تغييرا هر یک از پارارمترهای اندازهگيری شده در

ب -نمونهبرداری خاک

هر زمين زراعي در طول نوار مورد تجزیه و تحلي قرار گروتنود.

دهت بررسي برخي از خصوصيا خاک از زمينهای زراعي کوه

در نهایت دهت رسيدن به یک معادله تجربوي همبسوت ي بوين

تحت آبياری ( 7قطعه زمين تحت گشت گندم و  3قطعه زموين

واکتور تجمع نمک و درصد رطوبت اشباع را برای دادههایي کوه

تحت خرما کاری بود) با هر یک از چاهها آب و مخزن سد بودند

از تمامي زمينهای زراعي دمعآوری شده بودند ،موورد بررسوي

نمونههای خاک برداشته شد به اینگونه که در هر زمين زراعوي

قرار گروت .تجزیه و تحلي دادهها با اسوتفاده از نورم اوزارهوای

نواری به طول  90متر زده شد و به وواص  6متری نمونوههوای

 SPSSو  Excelصور گروت.
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يافتهها
جدول  -1اطالعات مربوط به کيفيتها آب آبياری و پارامترهای اندازه گيری شده در زمين های زراعی را نشان میدهد.
Table 1- Data concerning the qualities of irrigation water and the parameters measured in the cultivable
lands

منابع آب
شماره زمين

نوع

هدايت الکتريکی آب

زراعی

کشت

آبياری

عصاره اشباع خاک
درصد رطوبت اشباع

هدايت الکتريکی خاک

) ECw (dSm-1

()Kg Kg -1

CV
)(%

) ECe (dSm-1

Max.C

CV
)(%

گندم

1/75

0/469

10/82

4/61

5/12

6/67

2

گندم

5/08

0/405

2/38

8/48

9/06

2/90

3

گندم

5/21

0/481

3/19

9/03

10/01

6/37

4

گندم

6/68

0/393

4

8/92

10/49

5/55

5

خرما

7/17

0/334

2/85

6/79

8/30

10/49

6

گندم

6/48

0/391

1/09

9/66

10/43

3/94

7

خرما

6/44

0/330

3/17

4/60

5/10

9/81

8

گندم

5/49

0/436

2/02

9/20

9/88

3/55

9

گندم

9/91

0/519

1/81

15/67

17/01

4/39

10

خرما

9/62

0/565

4/74

8/55

9/15

3/93

6/38

0/380

3/60

5/9

12/8

5/76

( 1منبع آبياری
سد)

ميان ين

ددول ( )1نتایج بدسوت آموده از تجزیوه و تحليو نمونوههوای

یکي بدست آمده است( .)19کمترین ميزان شوری خواک و آب

برداشت شوده از خواک بوه انضومام کيفيوت آب آبيواری موورد

آبياری مربوأ به زمين زراعي شماره  1مويباشود کوه علوت آن

استفاده برای هر یوک از زموينهوای زراعوي را بيوان مويکنود.

نزدیک بودن به مح سد ميباشد و نسبت به سایر منابع آب از

اطالعا این ددول نشان ميدهد ميان ين ضریب تغييرا برای

کيفيت و کميت بهتری برخوردار بوده است ( .)20عالوه بور آن

درصد رطوبت اشباع خواک  %3/60مويباشود کوه ایون ضوریب

نتایج آناليز کيفيت آبهای آبياری نشان ميدهد که بهطور کلي

تغييرا برای شوری خاک  %5/76بدست آمده است .نتوایج آن

متوسط شوری آبهای آبياری در منطقوه موورد مطالعوه 6/38

نيز نشان ميدهد بي ترین ميزان شوری خاک( )ECeرا زموين

دسي زیمنس بر متر است که بين  5/08تا  9/91دسي زیمونس

زراعي شماره  9به خوود اختصواد داده کوه علوت ایون ميوزان

بر متر متغير است .عالوه بر آن نتایج نشان مويدهود کوه اک ور

شوری ،نزدیک بودن منبع آب آبياری آن به دریاچه شوور خونج

آبهای آبياری دارای شوری بي

از حد مجاز بورای کشواورزی

موويباشوود کووه پووس از آبيوواری بووا آب شووور باعووا اوووزای

ميباشد بهطوری کوه برخوي از آبهوای آبيواری بورای رشود و

شوری( )ECeدر تیههای سطحي خاک شده است که با نتوایج

عملکرد گندم محدودیت ددی دارند.

کمالي و همکاران ( )2014که به بررسي تاثير آبياری سيالبي بر
خصوصيا خاک در اراضي زیر دست سد بيغرد پرداخته بودنود

تأثير آبياری با شوری مختلف بر برخی خصوصيات خاک....
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تجزيه تحليل همبستگی بين پارامترهای خاک

مودود در منطقه مورد آبياری قرار مويگروتنود اسوتفاده شوده

برای ارزیابي و بررسي همبسوت ي بوين پارامترهوای خواک از 6

است که نتایج آناليز آنها به شرح ی ميباشد:

زمين زراعي که دارای کشت یکساني بووده و توسوط چواههوای
جدول  -2ماتريس ضرايب همبستگی بين پارامترهای خاک
Table 2- Correlation coefficients matrix between the soil parameters

هدايت الکتريکی خاک ظرفيت زراعی درصد رطوبت اشباع خاک pH
هدایت الکتریکي خاک ) (dSm-1

1

فرويت زراعي ()Kg Kg -1

**0/71

1

درصد رطوبت اشباع خاک ()Kg Kg -1

**0/75

**0/86

1

pH

*-0/42

-0/24

-0/24

1

** معنی داری در سطح  1درصد
*

معنی داری در سطح  5درصد

بررسي همبست ي بين خصوصيا خاک با یکدی ر بيوانگور آن

همچنين بين  pHخواک و شووری یوک همبسوت ي منفوي در

است که یک همبسوت ي م بوت بوين شووری خواک بوا درصود

سووووطح اطمينووووان  5درصوووود ودووووود دارد(دوووودول.)2 -

رطوبت اشباع و فرويت زراعوي در سوطح اطمينوان  1درصود و

جدول  -3نتايج تجزيه و تحليل آماری پارامترهای خاک
Table 3- The results from analyzing statistically the soil parameters

شماره زمين زراعی

2

3

4

6

8

9

هدایت الکتریکي خاک) (dSm-1

8/48b

9/03b

8/92b

9/66b

9/2b

15/67a

فرويت زراعي ()Kg Kg -1

0/14e

0/18b

0/13f

0/16d

0/17c

0/20a

درصد رطوبت اشباع خاک (0/519a 0/436c 0/391d 0/393d 0/481b 0/405cb )Kg Kg -1
pH

6/35d

7/79a

7/81a

6/99c

7/50b

6/33d

حروف مشابه نشان دهنده عدم تفاو معنيداری در سطح اطمينان  1درصد ميباشد

ددول ( )3نتایج تجزیوه و تحليو آمواری پارامترهوای خواک و

همچنين بين ميان ين فرويت زراعي تمامي زمينهوای زراعوي

همچنين تقاو ميان ين پارمترهای بدست آمده بين زمينهای

در سطح اطمينان  1درصد اختالف معنيداری ودود دارد .عالوه

زراعي را بيان ميکند .نتایج بدست آموده از ایون دودول نشوان

برآن نشان ميدهد که بين ميان ين هودایت الکتریکوي تموامي

ميدهد تفاو معنويداری بوين ميوان ين پارامترهوای هودایت

زمينهای زراعوي بوه اسوت نام زموين زراعوي شومار  9اخوتالف

الکتریکي عصاره اشباع خاک ،فرويت زراعوي و درصود رطوبوت

معنيداری در سطح اطمينان  1درصد ودود دارد.

اشباع خاک زمين زراعي شماره  9با سایر زمينهوا ودوود دارد.
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شکل  -2روند تغييرات پارامترهای خاک در طول نوار برای زمينهای زراعی ( 8 ،6 ،4 ،3 ،2و  )9که دارای کشت(خرما)
يکسانی بوده و توسط چاههای موجود در منطقه مورد آبياری قرار گرفتهاند(الف) درصد رطوبت اشباع خاک( ،ب) ظرفيت
زراعی خاک و (ج) هدايت الکتريکی عصاره اشباع خاک
Figure 2- The soil parameters changes process in the length of the strip for the cultivable lands (Nos. 2, 3,
4, 6, 8 and 9) where the date field was monotone and irrigated with the regional wells. A) Soil saturation
moisture percent, B) Soil field content and C) Soil saturation extract electrical conductivity.

شک ( ) 2روند تغييرا پارامترهای خواک در طوول نووار بورای

تغييرا هدایت الکتریکي خاک نشان ميدهد که مقودار آن در

هریک از  6زمين زراعي که از لحاظ نوع کشت (خرموا) و منبوع

طول نوارهوا دارای نوسواناتي بووده اسوت و رونودی اوزایشوي را

آبياری (چاه) یکسان بودهاند را نشان ميدهد .با توده به شوک

در طول نوارها داشتهاند (شک -2ج) که در یک تحقيق ميواموتو

(-2الف و ب) روند تغييورا درصود رطوبوت اشوباع و فرويوت

و چاکون ( )2006نيوز رونود تغييورا فرويوت زراعوي ،درصود

زراعي خاک در طول نوار بورای هور یوک از زموينهوای زراعوي

رطوبت اشباع و هدایت الکتریکوي خواک را موورد بررسوي قورار

تغييرا چنداني نداشته است که بيان کننده یکسان بودن ایون

دادهانوود کووه نتووایج آنهووا نشووان داد ایوون رونوود تغييوورا در

پارامترها در سطح زمينهای زراعي مويباشود .همچنوين رونود

زمينهایي ،با کاربرهای مختلف ،متفاو بدست ميآید(.)14

تأثير آبياری با شوری مختلف بر برخی خصوصيات خاک....
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شکل -3همبستگی بين هدايت الکتريکی عصاره اشباع خاک با (الف) هدايت الکتريکی آب آبياری( ،ب) درصد رطوبت
اشباع و (ج) ظرفيت زراعی خاک
Figure 3- The correlation between the soil saturation extract electrical conductivity and irrigation water
salinity, saturation water content and soil’s FM.

شک ( )3همبست ي بين هدایت الکتریکي عصاره اشباع خاک و

همبست ي در تحقيقا مياماتو و چاکون ( )2006به صور یک

شوری آب آبياری ،درصد رطوبت اشباع و فرويت زراعوي خواک

رابطه نمایي بدست آمده است.

را برای هریک از  6زمين زراعي که از لحاظ نوع کشت (خرما) و

همبستگی بين فاکتور تجمع نمک و رطوبت اشباع خاک

منبع آبياری (چاه) یکسان بودهاند را نشان ميدهد .با تودوه بوه

شک ( )4ودود یک رابطه معنادار در سطح  /001بوين تجموع

آن ميتوان نتيجه گروت بين دادههای هدایت الکتریکي عصواره

نمک و رطوبت اشباع خاک را نشان مي دهد .باتوده بوه رابطوه

اشباع خاک و شوری آب آبياری ،درصد رطوبت اشباع و فرويت

مودود بين واکتور تجمع نمک و رطوبت خاک معادلوه تجربوي

زراعي خاک در سوطح  0/05رابطوه معنويدار دردوه دوموي بوا

با همبست ي قوی ( )R2:0/93به دست آمد.

ضریب همبست ي به ترتيب  90 ،98و  87ودوود دارد کوه ایون

()2

SCF=a(SWC)2 + b(SWC) + c
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که در این معادله  b ،aو  cضرایب SWC ،رطوبت اشباع خاک

نشان داد که بين درصد رطوبت اشباع و واکتور تجمع نمک یک

و  SCFواکتور تجمع نمک ميباشد ،مياموتو و چاکون ()2006

رابطه نمایي ودود دارد.

به بيان رابطهای بين  SWCو  SCFپرداختند که نتایج آنهوا

شکل  -4همبستگی بين فاکتور تجمع نمک و رطوبت اشباع خاک
Figure 4- The correlation between salt concentration factor and saturation water content

بحث و نتيجهگيری
پس از تجزیه و تجلي دادههوای هور یوک از نووارهوا و تعيوين

تجمع کم نمک در عمق سطحي سبک بودن خاک منطقه یا بوه

معادلههای دادههوای حاصو از شووری و خصوصويا ويزیکوي

عبارتي باوت خاک منطقه بوده که این باوت ،شني و شنيلوومي

اندازهگيری شده در خاک بورای منطقوه موورد مطالعوه ال ووی

مي باشد .عالوه بر آن ميزان شوری خاک تقریباً در اک ر نوارها با
واصله اوزای

پيدا کرده است که دو عام باعا اوزای

خاصي مشاهده نشد این درحوالي اسوت کوه ميواموتو چواکون

اوزای

( )2006در منطقهای در ت زاس در زمينهای گلوف پوشويده از

روند شوری در طول نوارها شده است اوتً زمان تمرکز آب برای

چمن به صور نواری نمونهبرداری و در انتها نوارها را بر اساس

واصله زمان تمرکوز هوم

نقاأ مختلف متفاو است و با اوزای

پيدا ميکند و باعا ميشود آب به تمامي قسومتهوای

روند تغييرا رطوبت زراعي ،رطوبت اشباع و هدایت الکتریکوي

اوزای

خاک نسبت به واصله و همچنين ودود یا عدم ودوود معنويدار

زمين زراعي یکسان نرسد و نقاطي که به منبوع آب نزدیوکتور

بودن بين دادهها ،آنها را در چهار ال و تقسيم بندی کردندهاند.

هستند آب بي تری دریاوت کنند و شستشوی بي تری داشته

عوالوه بوور آن رحيميووان و همکواران ( )1391بووا بررسووي تووأثير

باشند ،ثانياً امالح از ابتدا نوار توسط آب آبياری شسته شده و به

کيفيت آب آبياری بر خصوصيا خاک در دشت رباأ شهربابک

انتهای نوار حم شده باشند.

به این نتيجه رسيدند که شووری خواکهوا عمودتاً تحوت توأثير

همچنين نتایج این تحقيق نشان داد بين شوری خاک و رطوبت

کيفيت آبهای آبيواری مويباشوند و همچنوين آبيواری بوا آب

اشباع خاک رابطه دردوه  2معنويداری در سوطح  0/05ودوود

نوامطلوب توأثير زیوادی بوور تغييور خصوصويا ويزیکوي خوواک

رطوبوت اشوباع از حودود 0/45

دارد .به این معني که با اوزای

ندارد(.)9

شوری خاک اوزای

با توده به دادههای مودود FM ،در تمامي نوارها ميزان رطوبت

بين شوری خاک و فرويت زراعي خواک ودوود دارد .کوه ایون

زراعي تغييراتي نداشت و تقریباً ثابت بود که نشان ميدهد باوت

ميیابد .رابطه معنويداری در سوطح 0/05

رابطه نشان ميدهد از رطوبت زراعي بي

از  0/18بوا اووزای

ميیابد .بين عامو تجموع

خاک در هر یک از نوارها یکسان بوده و تغييراتي نداشته اسوت.

فرويت زراعي ،شوری خاک اوزای

همچنين دادههای بدست آمده نشان ميدهد که یکي از دتیو

نمک که نسبت بين شوری آب و خاک را نشان ميدهد و درصد

....تأثير آبياری با شوری مختلف بر برخی خصوصيات خاک
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