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 چکیده

استتا    -سروستتا   دشتت  در پسته هايباغ در ،شور آب با ايقطره آبياري روش تحت ،خاك در نمك تجمع و توزيع بررسي با هدف ،پژوهش اين
 زيمتن  بتر متتر    دستي  10و  7دشت بتا شتوري آب آبيتاري    در  منطقه دو درشوري خاك در اطراف چندين درخت پسته  ،منظور بدين. شدانجام  فارس
 ختي   محيط محدوده در متريسانتي 30 فواصل به درخت رديف بر عمود و شروع درخت از متر سانتي 20 فاصله به خاكي بردار نمونه. ي شدريگ اندازه
 30 فواصتل  بته  متتري ¬ستانتي  150 عمت   تتا ي بتردار  نمونته . شتد  نجتام متري از درخت ا 2تا فاصله  متريسانتي 60 فاصله به آ  از خارج در و شده،
 عصتاره  شتوري  .شتد  برداشتته  درخت هر اطراف در شوري وضعيت دقي  تعيين براي خاك نمونه 60 تعداد ،ترتيب اين به. گرفت صورت متري¬سانتي
 مطالعته  متورد  منتاط   از يکتي  در کته  داد نشتا   نتايج .گرديدي ريگ اندازه استاندارد هاي¬روش طب  آزمايشگاه در ها نمونه تمام خاك رطوبت و اشباع

-1شوري آب )
dSm 7)، 1تا حد  درختا  تنه زير در عمدتاٌ درختا  رديف از�ها�الترال زياد فاصله ليدل به خاك شوري تجمع-

dSm 16 است افتاده اتفاق .
-1شوري آب ) مطالعه مورد منطقه ديگر در

dSm 10)، حد از بيش ريشه توسعه منطقه از بخشي در امالح شستشوي ،ها چکا  قطره باالي آبدهي ليدل به 
-1)حدود  بااليي شوري تجمع باغي،به يراصوليغ عمليات ليدل به ولي است، افتاده اتفاق معمول

dSm 60) کودها چال محل در و درختا  رديف دو بين 
 بته  تحمتل  آستانه با پسته توسعه ريشه عصاره اشباع خاك در منطقه شوري متوسط که مقايسه داد نشا  همچنين نتايج. شد مشاهده درخت ينزديکدر 

هاي مورد مطالعته،   باغ در .را نشا  دهدشوري  تواند کاهش واقعي عملکرد ناشي از تنشنمي ،گيري شده در شرايط بدو  تنش خشکي( )اندازه آ  شوري
 گيتاه  که پسته بيانگر آ  است شوري به تحمل آستانه با آ  مقايسه که دهد مي کاهش يحد بهرا  عصاره اشباع خاك شوري باال، آبشويي جزء با آبياري

در و  روبروستت،  خشتکي  تنش با گياههايي بين دو آبياري، در زما  ،در اين مناط  باالي آبياري دور به توجه اولي ب .نيست مواجه شوري بااليي تنش با
ا تا حد نقطه پژمردگي دائم کاهش داده و موجب افت شديد پتانسيل آب خاك ربه تنهايي  کهيابد  افزايش ميحدي  )آب خاك( به اسمزي فشارنتيجه آ  

 آبيتاري  مناستب  تقويم اجراي ،پذيرد انجام ستيبا يمو در بسياري از ديگر مناط  با شرايط مشابه  منطقه دو هر در آنچه ،بنابراين. گرددعملکرد گياه مي
  .بکاهد گياه عملکرد و رشد بر شوري سوء اثرات از که است شور طيشرا در
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 علتت  کته  دارد وجتود  نظتر  اتفاق اين. ي استآب کم مشکل روبروست
 استتا   آبتي  ي منتابع ريپذ ديتجد توا  از بيش ي برداشتآب کم اصلي
 نيتتمم  کته  زيرزمينتي  آب منتابع  خصوص در وضوح به امر اين. است
 بته . شتود �متي  ديده است کشاورزي ي بخشآب ازين از درصد 75 کننده
ي نت يرزميز آب سطح افت فارس، اي�منطقه آب سازما  گزارش استناد
 در و رستد �مي نيز سال در متر 2 به حتي استا  هاي�دشت از بعضي در

 حتدود  مختز   کستري  بتا  زيرزميني هاي�آب استا ، سطح در مجموع
 آب ستهامي  شترکت ) استت  روبترو  ستال  در مکعتب  متر ميليو  600
 (.1393 ،فارس اي¬منطقه

 ديگتر  بته  نستبت  آب مصترف  حجم بيشترين با کشاورزي بخش
 اختصتاص  خود به را تلفات حجم بيشترين استا  اقتصادي هايبخش
 از استتفاده  عتدم  ليت دل بته  عمدتاً بخش اين در آب تلفات. است داده

 ياري و زهكشي ایران آب نشریه
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 از اعتم  آبيتاري  هتاي روش از استفاده. است آبياري مناسب هايروش
 و اجتترا طراحتتي، اصتتولي صتتورت بتته اگتتر فشتتار تحتتت يتتا و ستتطحي

 باعت   بلکته  دهتد  يم افزايش را آب مصرف تنها نه دنشو يبردار بهره
 در آب متديريت  بهبتود  منظور به. شد دخواه نيز محصول توليد کاهش
 قترار  ارزيتابي  متورد  اجترا  از پت   آبياري هايروش است الزم مزرعه
 .گيرند

بتاراني   و ستطحي  آبياري هاي روش با مقايسه در اي قطره آبياري
 آب مصرف با گياها  عملکرد افزايش امکا  بر عالوه در شرايط شور

 کته  ايتن  اول. داراست شور شرايط در نيز را ي ديگريها تيمز کمتر،
 آبيتاري  حتين  در بتر   روي بتر  شتوري  تجمع باع  اي قطره آبياري
 هتا  چکا  قطره اطراف در خاك شده خي  سطح که اين دوم. شود نمي
 بتا  اي قطتره  آبيتاري  در که اين سوم. گردد مي آبشوييها �نمك از اغلب
 زمتا   طتول  در اي قطتره  خطوط نزديك خاك شوري کم، آبياري دور
(. Hanson and.Bendixen, 1995) شتود  متي  داشته نگه ثابت نسبتاً

 در آبيتاري  صتحيح  متديريت  کته  درصتورتي  ي فتوق ها تيمز عليرغم
 آمتد   پتائين  بته  منجتر  توانتد  متي  نگيرد صورت روش اين از استفاده
 .گردد لمحصو توليد و آ  کارآيي

 آبيتتاري روش ارزيتتابي خصتتوص در شتتده انجتتام مطالعتتات اکثتتر
 قائمي و نوشادي) پرداخته آ  هيدروليکي و فني ارزيابي به اي¬قطره
 استتفاده  تمثير به توجهي کمتر و( 1379 سپاسخواه و لي حسن ،1391

 قسمت نيا در. است شده ها باغ در ژهيو به خاك شوري بر روش اين از
 داشته تحقي  اين اهداف با نزديك ارتباط که مطالعاتي محدود به ابتدا
 آبيتاري  روش تتمثير  بته  مربتوط  تحقيقتات  بته  سپ  مي شود، اشاره
 خواهتد  پرداختته  زراعي محصوالت برخي در خاك شوري بر اي�قطره
 .دش

 اي�قطتره  آبيتاري  سيستتم  دو اثترات ( 1391) همکارا  و صداقتي
 بررستي  را پسته بارور درختا  عملکرد و رشد بر يرسطحيز و سطحي
 ستطح  سته  شد انجام کرما  پسته ايستگاه در که تحقي  اين. نمودند
 بتارور  درختت  آبتي  ازيت ن درصد 80 و ،60 ،40 شامل آبياري آب ميزا 
 آب الکتريکتي  هدايت. شد گرفته بکار( سطحي آبياري روش در) پسته
 بتر  مختلتف  تيمارهتاي  بررستي . بتود  متر بر زيمن  دسي 7/4 آبياري
 نشتا   سطحي اي�قطره آبياري روش در ريشه منطقه در شوري توزيع
 افتزايش  بتا  و بتوده  چکتا   قطره زير در شوري ميزا  کمترين که داد

 يافته افزايش شوري ميزا  شعاعي و عمقي جهت در ها نازل از فاصله
 عمت   بته  توجته  بتا  شوري توزيع وضعيت بهترين محققين اين. است
 آبياري به روش را( متريسانتي 100 تا 30 ) پسته درخت ريشه تراکم
 .نمودند پيشنهاد يمتر يسانت 30 نصب عم  با يرسطحيزي ا قطره
 شوري با آبياري آب ميزا  ريتمث بررسي منظور به که ايمطالعه در

 در ختاك  شتوري  توزيتع  بر ايقطره روش به متر بر زيمن دسي 5/1
 داد نشتا   نتتايج  د،شت  انجام همکارا  و نايتينگل توسط بادام باغ يك

 زيتر  در متتر  بر زيمن  دسي 7/5 ميزا  به شوري تجمع بيشترين که
 ETc درصتد  50 معادل کاربردي آب ميزا  با تيماري در چکا  قطره

 افتزايش . گرفتت  صتورت  بود( سال در درخت هر براي مترمکعب 14)
 9/26 بيت ترت بته ) ETc درصد 150 و 100 ميزا  به آبياري آب حجم

 در ختاك  شتوري  متوستط ( سال در درخت هر براي مکعبمتر 3/40و
. نمود دور چکا  قطره خط از را شوري تجمع منطقه و کاهش را عم 
 فاصتله  در و چکا  قطره زير در آبشويي جزء ET درصد 50تيمار براي
�درصد 100تيمار در فاصله همين براي و 05/0 فرعي لوله از متري نيم

ET از متري يك فاصله در آبشويي جزء. يافت افزايش 22/0 مقدار به 
 بتا  آبشتويي  جتزء . بود ETc  ،36/0درصد 150 تيمار براي فرعي لوله

 ETc درصتد  150 و 100 ،50 تيمارهتاي  بتراي  فرعتي  لوله از فاصله
 فاصتله  در آبشويي جزء ETc درصد 150 تيمار براي. کرد پيدا کاهش

 ,.Nightingale et al بتود  36/0 تتا  13/0 فرعتي  لولته  از متتر  6/1

1991)) . 
 بتاغ  در شتوري  تجمتع  چگتونگي  روي بر که مطالعاتي محدود از
 منظتور  بته  مطالعه اين. است همکارا  و برت مطالعه شده انجام پسته
 بتر  تمرکتز  با شوري تجمع بر يا قطره آبياري مدت دراز اثرات بررسي
 غترب  در واقتع  پستته  يها باغ در خاك پروفيل در شوري توزيع نحوه
 مطالعته  ايتن  در. شتد  انجام امريکا کاليفرنيا ايالت در واکين سن دشت
 داشتتند  طتوالني  آبيتاري  ستابقه  که پسته يها باغ در خاكي ها نمونه

 شتوري  و برداشتته  متتري  4/2 عمت   تا خاكي ها نمونه. شد برداشته
 کته  داد نشتا   مطالعته  ايتن  نتايج. شدي ريگ اندازه خاك اشباع عصاره
 رديتف  امتتداد  در شده خي  محيط حاشيه در نمكي توجه قابل مقدار

 . (Burt et al., 2005) است نموده پيدا تجمع درختا 
 از استفاده اثرات مطالعه منظور به که اي¬مزرعه آزمايش يك در
 آب تيمار پنج شد انجام آفتابگردا  روي بر شور آب با يا قطره آبياري
 متتر  بتر  زيمتن   دستي  9/10 لغايت 6/1 بين شوري سطوح با آبياري
 آبيتاري  آب عم  متر يليم 7 تيمار، هر براي. گرفت قرار استفاده مورد

 زيتتر متتتر يستتانت 20 عمتت  در ختتاك ماتريتتك پتانستتيل کتته زمتتاني
 مرحلته  جز به) شد داده گياه به رسيد پاسکال کيلو -25 به چکا  قطره
 و دفعتات  آبيتاري  آب شوري افزايش با که داد نشا  نتايج(. يزن جوانه
 آب شتوري  افتزايش  بتا  خاك شوري. ابدي يم کاهش آبياري آب مقدار
 خاك شوري دوم سال در ليکن. نمود پيدا افزايش اول سال در آبياري

 استتدالل  محققتين  ايتن . نکترد  پيتدا  افتزايش  اول سال با مقايسه در
 ختاك  ماتريتك  پتانستيل  کته  استت  ايتن  ليدل به امر اين که نمودند
 ,.Chen et al) بود شده داشته نگه پاسکال لويک -20 از باالتر همواره

 آبيتاري  ريتتمث  بررستي  هتدف  با که ديگري مشابه تحقي  در. (2009
 شتمال  در مرطوب نيمه منطقه ي درفرنگ گوجهبر  شور آب ي باا قطره
ي متتر  يستانت  10 در همواره شوري که داد نشا  نتايج شد انجام چين
 عمت   زيتر  خاك اشباع عصاره و شوري نموده پيدا تجمع خاك سطح
 بتر  زيمن  دسي 5/2 از بيشتر مارهايت از هيچ کدام ي درمتر يسانت 60
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 هتا  نمتك  شور آب با آزمايش انجام سال سه از بعد همچنين. نشد متر
 نتيجته  محققتين  ايتن .  انتد  نموده پيدا تجمع يمتر يسانت 90 عم  در

 ي شورها آب از استفاده چين شمال مرطوب نيمه منطقه در که گرفتند
 آبيتاري  ي بتا فرنگت  گوجته  کاشتت  در( متتر  بر زيمن  دسي 9/4-2/2)

 شتد  نخواهتد  ختاك  شتد   شتور  باعت   پالستيکي مالچ ي زيرا قطره
(Wan et al., 2007) . 

 مختلف هايرژيم تحت پنبه رشد و نمك توزيع همکارا  و وانگ
 سته  نتتايج . نمودند بررسي را شور شرايط در اي¬قطره بروش آبياري
 طريت   از آبيتاري  مختلتف  هاي رژيم که داد نشا ها �آ  آزمايش سال
 کيلتو  -25 تتا  -5 از ختاك  ماتريتك  پتانستيل  متفتاوت  مقادير اعمال
 توزيتع  ي درتتوجه  قابتل  اثترات  خاك سانتيمتري 20 عم  در پاسکال
 عملکترد  و رشد و ريشه منطقه در نمك غلظت خاك، در نمك مکاني
 کته  زمتاني  کتم  شتوري  بتا  يا هيت ناح رشد فصل طول در. داشت پنبه

 20 عمت   در هتا  چکتا   قطتره  زيتر  در درستت  خاك ماتريك پتانسيل
 دائم طور به بود، شده داشته نگه پاسکال کيلو -25 از باالتر سانتيمتري

 رشتد  دوره آختر  در ريشه منطقه در خاك شوري متوسط. داشت وجود
 رژيتم  نيمتثثرتر . کترد  پيتدا  کاهش خاك ماتريك پتانسيل افزايش با

 پتانستيل  آستتانه  داشتتن  نگته  عملکترد  و نمتك  آبشويي براي آبياري
 . (Wang et al., 2011) بود اسکالپ لويک -5 حد در خاك ماتريك
 متالچ  بتا  اي�قطتره  آبيتاري  تحتت  نمتك  توزيتع  همکارا  و زنگ
 مطالعته  را چتين  غترب  شتمال  در خشتك  منطقته  يك در پالستيکي
 آزمتايش  متدت  سال سه طول در خاك نمونه 15000 از بيش. نمودند
ي آور جمتع  ختاك  عمت   و سطح در شوري توزيع الگوي بررسي براي
 توزيتع  و حرکتت  بتر  زيتادي  ريتمث خاك بافت که داد نشا  نتايج. شد

 دو بين منطقه و شوري کمترين ها چکا  قطره زير منطقه. داشت نمك
 شتوري . داد نشتا   را نمتك  تجمع ترين باال مالچ از بيرو  چکا  قطره
 زيتر  شوري برابر 24/1-34/2 مالچ از خارج چکا  قطره دو بين منطقه
 همچنين ها داده ليوتحل هيتجز. بود سانتيمتري 50 عم  تا چکا  قطره
 اثتر  و بتوده  متالچ  ريتمث تحت خاك سطح در نمك توزيع که داد نشا 
 ,.Zang et al) يابتد متي  کتاهش  خاك عم  در شوري توزيع بر مالچ

2014) . 
 در محتدودي  تحقيقتات  شتد،  اشتاره  بتدا   باال در که گونه هما 
 شور آب با اي قطره آبياري از مدت دراز استفاده تمثير بررسي خصوص

 ايتن  اجتراي  از هدف لذا. است گرفته صورت کشور در خاك شوري بر
 آبيتاري  روش تحتت  ختاك  در نمتك  تجمتع  و توزيتع  بررسي تحقي 
 .بود سروستا  دشت در پسته هاي¬باغ در شور آب با اي¬قطره
 

 روش تحقیق

 تحقیق ي محدوده توصیف
 طتول  بته  شتيراز  شترق  جنوب کيلومتري 80 در سروستا  دشت

 12ʹ 80/45ʹʹ جغرافيتايي  عرض و شرقي 53° 8ʹ 66/14ʹʹ جغرافيايي
. است شده واقع ميانگين دريا سطح از متر 1500 ارتفاع و شمالي °29
 حترارت  درجته  متوستط  داراي شتديد  خشتك  مته ين اقليم با دشت اين

 معتادل  مطلت   حداکثر و حداقل با گراد، سانتي درجه 17 معادل ساالنه
 ستال  هاي ماه سردترين و ترين گرم .است گراد سانتي درجه 47 و -12
 آ  بارندگي ميانگين و بوده ماه�دي و تير بيترت به سروستا  دشت در
 معتادل  دشتت  ايتن  در تبخيتر  متوستط . استت  متر يليم 250 حدود در

 . است متر¬ميلي 3000
 

 اي مزرعه هايآزمايش و اطالعات
 هتا  آ  در اي قطتره  آبيتاري  روش کته  بود هايي�باغ انتخاب، معيار

 کتافي  زمتا   شرايط اين در. است شده اجرا طوالني نسبتاً مدت براي
 روش نظيتر  متثثر  عوامتل  از ناشتي  خاك شوري تجمع و توزيع براي

 تعداد اگرچه. است داشته وجود آبياري دور و عم  آب، کيفيت آبياري،
 به رو شوند يم ي آبياريا قطره به روش شهرستا  اين در که ييها باغ

 افتتاده  اتفاق اخيراٌ ها آ  اکثر در آبياري روش تغيير ولي است، افزايش
 کته  ييهتا  بتاغ  تعتداد  لذا. شوند يم آبياري بابلر روش به هم تعدادي و

 فتوق،  مالحظتات  بته  توجه با .بود محدود بودند نظر مورد معيار داراي
هتاي   در دهستا ها  باغ اين. شد انتخاب مطالعه اين براي باغ دو تعداد

 در. باشتند  متي  خاك بافت تنوع داراي طالب بيگي و دهنو واقع شده و
 خي  سطح و انداز هيسا سطح نظر از که گرديد سعي ها درخت انتخاب
 .دنباش باغ معرف شده

 

 بیگی طالب دهستان

 مساحت به پسته باغ تحقي ، اين در مطالعه موردهاي  باغ از يکي
 سروستتا   شهرستتا   توابع از بيگي طالب دهستا  در واقع هکتار 55

 تشتکيل  هکتتار  5/2 تا 5/1 بين مساحت با قطعه 29 از باغ است. اين
 و ستال  25 حتدود  درختا  سن. است کشاورز چندين به متعل  و شده
 3 حدود درخت هر عملکرد متوسط. است فندقي و احمدآقايي آ  ارقام

 متوستط  و متتر  6 درختتا   رديتف  بين فاصله. است تر پسته کيلوگرم
 از ستطحي  اي�قطتره  آبياري. است متر 5/0 رديف روي درختا  فاصله
 دو صورت به اي�قطره آبياري. است گرديده اجرا باغ اين در 1390 سال
 تنته  از متتر  1 تقريبتي  فاصتله  بته  درختتا   رديتف  طرف دو در رديفه
 دار¬چکتا   قطتره  لولته  نوع از ها چکا  قطره است. شده اجرا درختا 
 قترار  يکتديگر  از متتر /. 5 فاصله با ساعت در ليتر 4 دبي با دريپ يورو
 آب ذخيتره  استخر يك به آ  آب که است چاه آبياري آب منبع. دارند
 جتذب  نسبت و dSm 7-1حدود  آبياري آب شوري. است شده تيهدا

 ادامته  در(. 1 جتدول ) است 13 ( meql-1) 5/0 آ  شده تعديل سديم
 .گردد يم ارائه باغ اين مختلف قطعات در خاك شوري نتايج
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 در دهستان طالب بیگی در يک باغ آبیاري آب شیمايی تجزيه نتايج -1 جدول

EC 
(dSm-1) 

pH 
CO3

2- HCO3
- Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ SARadj 

meql-1 )meql-1)
5/0  

7 5/7 20/0 4 37 21 16 12 40 12/0 13 

 
  دهستان دهنو

 بته  گرفتت  قترار  مطالعه مورد تحقي  اين در که ديگري پسته باغ
 واقع سروستا  شهرستا  توابع از دهنو دهستا  در هکتار 60 مساحت
 احمتدآقايي  آ  رقتم  و سال 15 حدود باغ اين درختا  سن. است شده
 روي درختتا   فاصتله  متوسط و متر 6 درختا  رديف بين فاصله. است
 صتورت  به 1383 سال از سطحي اي�قطره آبياري. است متر 5/2 رديف
 تنته  از متر 3/0 تقريبي فاصله به درختا  رديف طرف دو در رديفه دو

 8 استمي  دبتي  بتا  نتافيم نوع از ها چکا  قطره. است شده اجرا درختا 
 عدم ليدل به ليکن. دارند قرار يکديگر از متر 1 فاصله با ساعت در ليتر
 ليتتر  25 تا 5/4 از و متغير ها چکا  قطره دبي سيستم، اصولي داري�نگه

 بته  آ  آب کته  استت  چاه آبياري آب منبع. ي شدريگ اندازه ساعت در
-1حتدود   آبيتاري  آب شوري. است شده  تيهدا آب ذخيره استخر يك

dSm 5/10 آ  شتتتتده  تعتتتتديل  ستتتتديم جتتتتذب  نستتتتبت و  
5/0 (meql

-1
 (.2 جدول) است 30 ( 
 در درختت  اصتله  6 تعتداد  ختاك  شوري وضعيت بررسي منظور به
 انتختاب  بتود  ختاك  بافتت  تغييترات  رنتده يدربرگ که باغ مختلف نقاط
 سنگين نسبتاٌ و متوسط سبك، خاك بافت نوع سه کلي طور به. گرديد
 اطراف خاك شوري يريگ اندازه نتايج ادامه در. شد مشاهده باغ اين در

 . گردد يم ارائه نقاط اين در درختا 

 

  در دهستان دهنو در يک باغ آبیاري آب شیمايی تجزيه نتايج -2 جدول
EC 

(dSm
-1

) 
pH 

CO3
2-

 HCO3
-

 Cl
-

 SO4
2-

 Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+

 K
+

 SARadj 

meql
-1

 )meql
-1

)
5/0
 

5/10 49/7 0 4/4 80 1/24 14 10 5/87 12/0 30 

 
 درخت از سانتيمتر 20 فاصله به ي خاكبردار نمونهموارد،  اکثر در
 محتدوده  در متري سانتي 30 فواصل به درخت رديف بر عمود و شروع
 انجتام  متتري  سانتي 60 فاصله به آ  از خارج در و شده، خي  محيط
 بته  متتري  ستانتي  150 عمت   تا يبردار نمونه(. 2و  1ي ها شکل) شد

 طترف  دو ي دربتردار  نمونته . گرفت صورت متري¬سانتي 30 فواصل
 خاك نمونه 60 تعداد ترتيب اين به. شد انجام صورت نيهم به درخت
. شتد  برداشتته  درختت  هر اطراف در شوري وضعيت دقي  تعيين براي
 ختاك  از گترم  300 مقتدار  گرديده، استفاده اوگر ي ازبردار نمونه براي
 يکدگتذار  از پت   و بسته محکم ريخته، پالستيکي کيسه درها  نمونه
 تمتام  ختاك  رطوبت و اشباع عصاره شوري. يافت انتقال آزمايشگاه به

 ي گرديتد ريت گ انتدازه  استتاندارد  هاي روش طب  آزمايشگاه در ها نمونه
(Richards 1954 .)انجتام  رشتد  فصتل  انتهاي در خاك يبردار نمونه 

ي ريت گ انتدازه  آبيتاري  فصل در درخت هر براي ها چکا  قطره دبي. شد
 هتاي  آزمايش انجام. گرديد ثبت آبياري دور و زما  مدت همراه به شده

. گرفتت  انجام نيز خاك بافت و آبياري آب کامل تجزيه شامل تکميلي
 محتتدوده در شتتوري تجمتتع و توزيتتع چگتتونگي بررستتي منظتتور بتته
 بررستي  بتراي  ختاك  الکتريکتي  هتدايت  هتم  خطتوط  ،ها چکا  قطره
 Surfer 10افتزار  نترم  از استتفاده  بتا  شتوري  تجمع بحراني هاي مکا 
 .گرديد ترسيم

 

 نتايج 

  بیگی طالب دهستان

 1برداري  قطعه نمونه
رديف درختت   71هکتار که در آ  تعداد  92/1مساحت اين قطعه 

متر از نوع رقم فندقي کشت شده است. خاك ايتن قطعته    45 طول به
تتر از آ  بتا    متري متوسط با بافت لوم سيلتي و پائينسانتي 60تا عم 

 15 هتر  قطعته  اين در آبياري بافت سنگين لوم رسي و رس است. دور
 .است ساعت 15 آبياري زما  مدت و روز

 بتا  چکتا   قطتره  3 تعتداد . شود مي انجام دفعه 24 سال در آبياري
 شتده  استتفاده  درختت  هتر  آبياري براي ساعت در ليتر 4 دبي متوسط
 خطوط صورت به يك درخت اطراف در خاك ي شوريريگ اندازه .است
 محتل  شتکل  ايتن  در. استت  آمتده  3 شتکل  در الکتريکي هدايت هم
 يتك  فاصله در( پر نيم هاي دايره)ها  الترال و( مثل ) ي درختريقرارگ
 حتين  در استت  ممکتن  اگرچه است، شده داده نمايش درخت از متري
 درختتا   بته  نستبت  ها الترال يريقرارگ محل باغي¬به عمليات انجام
 .نمايد تغيير
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  بیگی طالب دهستان در پسته باغ در درخت اطراف در ي خاکبردار نمونه الگوي -1 شکل

 

 
  دهنو دهستان در پسته باغ در درخت اطراف در ي خاکبردار نمونه الگوي -2 شکل

 

 درختت  اطتراف  در ختاك  اشتباع  عصاره شوريي ريگ اندازه نتايج
 سمت در چکا  قطره زير در خاك شوري شستشوي که دهد مي نشا 

-1حتدود   از و گرفتته  صتورت  يختوب  بته  درختت  چپ
dSm 6 زيتر  در 

 عمت   رد dSm 12-1 تتا ( آبيتاري  آب شتوري  بته  نزديك) چکا  قطره
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 عم  در آبشويي درخت راست سمت در ليکن. است نموده تغيير خاك
 درخت تنه نزديکي در بيشتر خاك شوري تجمع و افتاده اتفاق کمتري

 . است يافته افزايش dSm 16-1 حدود تا و گرديده متمرکز

 

 
 بیگی طالب دهستاندر  1در نقطه شماره  (دايره) الترال و( مثلث) درخت اطراف در خاک الکتريکی هدايت هم خطوط -3 شکل

 

 2برداري  قطعه نمونه
 بهرديف درخت  69هکتار که در آ  تعداد  8/1مساحت اين قطعه 

متر از نوع رقم احمدآقايي کشت شده است. خاك اين قطعته   45 طول
متري و لوم رسي و لوم سيلتي  سانتي 90متوسط با بافت لومي تا عم 

 و روز 15 هر قطعه اين در آبياري دور .متري است سانتي 150تا عم  
 انجتام  دفعته  24 ستال  در آبيتاري . است ساعت 16 آبياري زما  مدت
 بتراي  ستاعت  در ليتتر  4/4 متوسط دبي با چکا  هقطر 3 تعداد.شود مي

 هتدايت  هتم  خطتوط  4شتکل  . استت  شده استفاده درخت هر آبياري
 در ختاك  شتوري  .دهتد مي نشا در اطراف درخت را  خاك الکتريکي
 از نشتا   که است آبياري آب شوري حد در ريشه توسعه منطقه بيشتر
 درخت تنه زير در شوري بيشترين. دارد را محدوده اين در باال آبشويي

 . است يافته تجمع dSm 14-1 حدود تا
 

 3برداري  قطعه نمونه
 بهرديف درخت  59هکتار که در آ  تعداد  6/1مساحت اين قطعه 

متر از نوع رقم فندقي کشت شده استت. ختاك ايتن قطعته      45 طول
 ايتن  در آبياري دورنسبتاٌ سنگين با بافت غالب لوم رسي سيلتي است. 

 سال در آبياري. است ساعت 16 آبياري زما  مدت و روز 15 هر قطعه
 در ليتر 4/4 متوسط دبي با چکا  قطره 3 تعداد .شود مي انجام دفعه 24

 هم خطوط 5شکل . است شده استفاده درخت هر آبياري براي ساعت
 شتوري  کته  دهد مي نشا در اطراف درخت را  خاك الکتريکي هدايت
 کته  است آبياري آب شوري حد در ريشه توسعه منطقه بيشتر در خاك
 بيشتترين (. 4 شتکل ) دارد را محتدوده  ايتن  در بتاال  آبشتويي  از نشا 
 . است يافته تجمع dSm 14-1 حدود تا درخت تنه زير در شوري
 

 4برداري  قطعه نمونه
رديف درختت   79هکتار که در آ  تعداد  37/2مساحت اين قطعه 

متر از نوع رقم فندقي کشت شده است. خاك ايتن قطعته    50 طول به
 6شتکل   متري لوم سيلتي و پائين تر از آ  لوم است سانتي 90تا عم 
 نشتا  در اطراف درخت ديگري را  خاك الکتريکي هدايت هم خطوط

 100 تا 50) مياني يها عم  در خاك اشباع عصاره شوري که دهد يم
 dSm-1 حتدود  تا طرف دو از متري¬سانتي 50 فاصله در( متريسانتي
 شتوري  محتدوده  اين پائيني و بااليي مناط  در. است يافته تجمع 16

 15 هتر  قطعه اين در آبياري دور. است آبياري آب شوري حد در خاك
 دفعته  24 ستال  در آبيتاري . استت  ساعت 12 آبياري زما  مدت و روز

 ستاعت  در ليتر 6/4 متوسط دبي با چکا  قطره 3 تعداد .شودمي انجام
 .است شده استفاده درخت آبياري براي

 

 دهستان دهنو

 1برداري  قطعه نمونه
 رقتم  نوع از متر 140 طول به درخت رديف 21 تعداد قطعه اين در

ي متتر  يسانت 60 عم  تا قطعه اين خاك. است شده کشت احمدآقايي
 هتر  قطعته  اين در آبياري دور. است رسي لوم آ  زا تر پائين در و لوم
 هدايت هم خطوط. است ساعت 10 آبياري زما  مدت و روز 18 تا 15

 در امتالح  آبشويي کلي طور به که دهد-مي نشا ( 7 شکل) الکتريکي
 شتده  انجتام  بتااليي  حتد  در درختت  نزديکي در و ريشه منطقه بيشتر
 .است
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 بیگی طالب دهستان در 2در نقطه شماره  (دايره) الترال و( مثلث) درخت اطراف در خاک الکتريکی هدايت هم خطوط -4 شکل

 

 
 بیگی طالب دهستان در 3در نقطه شماره ( دايره) الترال و( مثلث) درخت اطراف در خاک الکتريکی هدايت هم خطوط -5 شکل

 

 
 بیگی طالب دهستان در 4در نقطه شماره  (دايره) الترال و( مثلث) درخت اطراف در خاک الکتريکی هدايت هم خطوط -6 شکل

 
 تتا  شتوري  خاك، سطحي عم  در و درختا  رديف دو بين ليکن

 بين در امالح ازحد بيش تجمع علت. است يافته تجمع dSm 60-1 حد
 درختتا   اطراف سطحي شور خاكي آور جمع از ناشي عمدتاٌ رديف دو
 استت  بتديهي . استت  گيتاه  رشتد  هتاي سال طول در رديف دو بين در
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 شتده  خي  محيط در شوري تجمع از ناشي تواندمي نيز آ  از بخشي
 انجتام  زمستا  فصل از ريغ به سال طول در آبياري .باشد چکا  قطره
 درختتا   آبيتاري  بتراي  چکتا   قطتره  6 تعتداد  متوسط طور به. شود مي

 تتا  16 بتين  درختت  اطتراف  در ها چکا  قطره دبي. است شده استفاده
 .شدي ريگ اندازه ساعت در ليتر �18ها�آ  متوسط و متغير 6/21

 
 2برداري  قطعه نمونه

متر از نوع رقتم   150 طول بهرديف درخت  20در اين قطعه تعداد 
احمدآقايي کشت شده است. خاك اين قطعه سبك از نوع لومي شتني  

 آبشويي که دهد مي نشا ( 8 شکل) الکتريکي تهداي هم خطوط است
 حتد  در درختت  تنته  و چکتا   قطره زير در درخت چپ سمت در امالح
 چتال  محتل  در درختت  راست سمت در ليکن .است شده انجام بااليي

 تتا  شتوري  رديف دو بين در همچنين و dSm 40-1 حد تا شوري کود
 شوري موضوع اين بررسي منظور به. است يافته تجمع dSm 50-1 حد

 از متتر  سانتي 60) درختا  ديگر اطراف در ديگر کود چال سه در خاك
 و 6/27 ،9/25 بيت ترت بته  هتا آ  شتوري  کته  شدي ريگ اندازه( درخت
 شتامل  کود چال در شده استفاده مواد. بود متر بر زيمن  دسي 95/25
 ترکيبتات  دپوي محل از. بودي باد ماسه و ا يب نيريش تفاله گاوي، کود
 دور. بتود  dSm 30-1 آ  شتوري  که آمد عمل بهي ريگ نمونه نيز فوق

. استت  ساعت 11 آبياري زما  مدت و روز 15 هر قطعه اين در آبياري
 شش دبي. شودمي انجام زمستا  فصل از ريغ به سال طول در آبياري
 و متغيتر  ستاعت  در ليتر 76/17 تا 5/7 بين درخت اطراف چکا  قطره

 .شدي ريگ اندازه ساعت در ليتر 7/9 هاآ  دبي متوسط

 

 
 دهنو دهستان در 1در نقطه شماره  (دايره) الترال و( مثلث) درخت اطراف در خاک الکتريکی هدايت هم خطوط -7 شکل

 

 
 دهنو دهستان در 2در نقطه شماره  (دايره) الترال و( مثلث) درخت اطراف در خاک الکتريکی هدايت هم خطوط -8 شکل

 
 3برداري  قطعه نمونه

متر از نوع رقتم   175 طول بهرديف درخت  35در اين قطعه تعداد 
 متتر ستانتي  60 عمت   تا قطعه اين خاك. احمدآقايي کشت شده است

 هتر  قطعته  ايتن  در آبياري دور. است سبك ترپائين در و سنگين نسبتاٌ
 بته  سال طول در آبياري. است ساعت 12 آبياري زما  مدت و روز 15
 اطتراف  چکتا   قطتره  شش دبي. شود-مي انجام زمستا  فصل از ريغ



 1399اردیبهشت  -فروردین ، 14، جلد 1، شماره نشریه آبياري و زهكشي ایران      32

 �9/8هتا �آ  متوستط  و متغيتر  ساعت در ليتر 1/14 تا 27/5 بين درخت
( 9 شکل) الکتريکي هدايت هم خطوط .شدي ريگ اندازه ساعت در ليتر
 نزديکتي  در و ريشته  منطقه بيشتر در امالح آبشويي که دهد مي نشا 

 رديتف  دو بتين  ختاك  ستطحي  عمت   در ليکن گرفته، صورت درخت
  .است يافته تجمع dSm 66-1 حد تا شوري

 

 
 دهنو دهستان در 3در نقطه شماره  (دايره) الترال و( مثلث) درخت اطراف در خاک الکتريکی هدايت هم خطوط -9 شکل

 
 4برداري  قطعه نمونه

متر از نوع رقتم   190 طول بهرديف درخت  40در اين قطعه تعداد 
 شتني  لوم عمدتاٌ و سبك قطعه اين خاكاحمدآقايي کشت شده است. 

 12 آبيتاري  زمتا   متدت  و روز 15 هتر  قطعه اين در آبياري دور. است
 انجتام  زمستتا   فصتل  از ريت غ بته  سال طول در آبياري. است ساعت

 بتراي  ستاعت  در ليتر 6/8 متوسط دبي با چکا  قطره 6 تعداد. شود�مي
 شتکل ) الکتريکي هدايت هم خطوط. است شده استفاده درخت آبياري
 در ريشته  توسعه منطقه بيشتر در امالح آبشويي که دهد مي نشا ( 10
 دو بتين  درختت  راستت  ستمت  در لتيکن . است شده انجام بااليي حد

 .است يافته تجمعزيمن  بر متر  دسي 34 حد تا شوري رديف،

 

 
 دهنو دهستان در 4در نقطه شماره  (دايره) الترال و( مثلث) درخت اطراف در خاک الکتريکی هدايت هم خطوط -10 شکل

 

  بحث

 نظارت و تشخيص بررسي، براي عملي روشي خاك شوري پايش
 راهنمتاي  و امتالح  آبشتويي  چگتونگي  ارزيتابي  نيز و خاك، شوري بر
 استتت ختتاك و آب منتتابع از استتتفاده متتديريت صتتحيحي هتتا وهيشتت

(Rhoades et al., 1999a .)شتوري  توزيتع  و ميتزا  ي ريت گ اندازه با 
 حتد  در شتوري  آيتا  که کرد تعيين توا مي گياه، ريشه منطقه در خاك
 ايتن  از تتوا   يم همچنين. خير يا است محصول توليد براي قبول قابل
 نقتاط  در زهکشتي  و آبشتويي  آيتا  که ي نمودريگ جهينت ها يريگ اندازه
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 شتوري  توزيتع  و ميزا  حقيقت در. خير يا است مناسب زمين مختلف
 گيتاه  تعرق و تبخير ،يي آبشو آبياري، متقابل اثرات دهنده نشا  خاك
 ختاك  شتوري  وضعيت پايش بنابراين، .است خاك زهکشي وضعيت و
 توزيتع  و ختاك  شوري ميزا  ازي ا دوره دقي  اطالعاتي آور جمع با)
 ارزيتابي  براي ترعملي و تر مناسب رويکردي( گياه ريشه منطقه در آ 

 آبشتويي  نيتاز  و نمك بيال  يها روش به نسبت شوري کنترل کفايت
  (.Rhoades et al., 1999a) است
 الکتريکتي  هتدايت  هم خطوط بررسي با و فوق موارد به عنايت با
 بيگتي  طالتب  دهستا  در پسته درختا  اطراف در خاك اشباع عصاره
 زيتر  منطقته  در ختاك  شتوري  کلتي  طتور  بته  کته  گتردد مي مالحظه
 محتل  در درختتا   تنته  نزديکتي  در شوري تجمع و کم ها چکا  قطره
 مقدار. است افتاده اتفاق ها چکا  قطره شده خي  سطح محيط برخورد
 آبياري آب شوري حدود در ها چکا  قطره ريز محدوده در خاك شوري

(1-dSm 7 )عمت   ليت دل بته  امر اين. است کمتر نيز موارد بعضي و در 
 و چراغتي  ،Hanson et al., 2006) استت  مناط  اين در باال آبشويي

  حتدود  بته  شتوري  تجمتع  هايمحل در خاك شوري(. 1395 کريمي،

(1-dSm 14) کته  يا قطره آبياري روش ويژگي به توجه با که رسدمي 
. است انتظار قابل دهدمي رخ شده خي  سطح محيط در شوري تجمع
 ريشته  توستعه  منتاط   برختي  در شتوري  تجمتع  فوق موارد بر عالوه
 از مختلتف  ليت دال بته  کته  استت  گرفته صورت نيز موضعي صورت به

 تحقي . باشد تواندمي خاك بافت از ناشي خاك ضعيف زهکشي جمله
 دقيت   مطالعتات  محدود از که( Burt et al., 2003) همکارا  و برت
 نتتايج  استت  پستته  درختتا   اطتراف  در ختاك  شوري پايش زمينه در

 توستعه  مناط  برخي در شوري موضعي تجمع خصوص در را مشابهي
 مالحظته  کته  گونته  هما (. 11 شکل) دهدمي نشا  نيز را گياه ريشه
 ديتده  شتوري  تجمتع  محتل  چنتدين  در متتري  5/1عم  در گرددمي
 بيشتتر  بررستي  بته  نيتاز  و نبتوده  مشخص آ  دقي  علت که شودمي

 .است داشته

 

 
 (2003 همکاران و برت از برگرفته) پسته باغ خاک اشباع عصاره الکتريکی هدايت هم خطوط -11 شکل

 
 ايالتت  در انگتور  هتاي بتاغ  در باتاني توسط که ديگري  يتحق در
 داد نشتا   نتتايج  شتد  انجام خاك شوري ارزيابي براي امريکا کاليفرنيا

. دارد همختواني  رس بتاالي  درصتد  با خاك عم  در نمك تجمع که
 شوري تجمع موجب و نمايدمي جلوگيري آب عمقي نفوذ از رسي اليه
 . (Battany, 2011) گرددمي

 تتا  7 هايشکل در که دهنو دهستا  در خاك شوري پايش نتايج
 بيشتتر  در ختاك  شتوري  تجمتع  که دهدمي نشا  است شده ارائه 10

( dSm 5/10-1) آبيتاري  آب شتوري  بتا  مقايسه در ريشه توسعه منطقه
 نظير باغي¬بهي راصوليغ عمليات ليدل به ليکن. است نگرفته صورت
 و درختتا   رديتف  بين در درخت اطراف سطحي شور خاكي آور جمع

 شتوري  کتود،  چتال  صتورت  به نشده فرآوري دامي کودهاي از استفاده
. استت  يافتته  تجمتع  ريشه توسعه منطقه از هاييبخش در حد از بيش
 ريتتمث  تحتت  يدار يمعن طور به را محصول توليد تواندمي عمليات اين
 فشتار  ايجتاد  ليت دل بته  شتور  دامتي  کودهتاي  از استفاده. دهدمي قرار

 کود چال محدوده از آب برداشت که گرددمي باع  عمالٌ باال اسمزي
 در درختت  اطتراف  در را رطوبتت  هم خطوط 12 شکل. نپذيرد صورت
 رطوبت گردد مي مالحظه که گونه هما . دهدمي نشا  2 شماره نقطه
 ريشته  منطقته  نقتاط  ديگتر  از بيشتر مراتب به کود چال محل در خاك
 .است
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 دهنو دهستان در 2 شماره نقطه در درخت اطراف در رطوبت هم خطوط -12 شکل

 

 هنگتام  در توانتد متي  نيتز  درختتا   رديف بين خاك شوري تجمع
 موجب و داده انتقال گياه ريشه منطقه به را امالح زمستاني هايبارش
 ايتن  در آبيتاري  کهاين ليدل به اصولي نظر از. گردد خاك شد  شور

 درختا  رديف بين خاك شوري رود مي انتظار گيردنمي صورت منطقه
 و بترت  مطالعته . باشتد ( ختاك  اوليته  شوري به بسته) يکنواخت و کم

 ايتن  از حکايت نيز امريکا کاليفرنيا ايالت در پستههاي  باغ در همکارا 
 اين در که است اين بر توصيه لذا. (Burt et al., 2003) دارد موضوع

 بته  و يآور جمع درختا  رديف بين محدوده در سطحي شور خاك باغ
 . يابد انتقال باغ از بيرو 

 در پستته  بتاغ  در کته  يراصتول يغ متديريت  متوارد  از ديگتر  يکي
 آبيتاري  سيستم صحيح داري-نگه عدم خورد مي بچشم دهنو دهستا 
 که دهد مي نشا  ها چکا  قطره دبيي ريگ اندازه نتايج. است اي¬قطره
 بسيار( ساعت در ليتر 8)ها  آ  اسمي دبي با و متغير ها چکا  قطره دبي

 از بعضتي  اطراف در حد از بيش آبشويي موجب امر اين. است متفاوت
 تجمع موجب است گرفتگي داراي که مواردي در يا و گرديده درختا 
 .است گرديده درخت اطراف در شوري

 نيتز  ختاك  شتوري  پايش با شد اشاره بدا  باال در که گونه هما 
 بتراي  قبتول  قابل حد در خاك شوري آيا که¬اين خصوص در توا  مي
 نتايج سثال بدين پاسخ براي. نمود استفاده خير يا است محصول توليد
 شتوري  بته  تحمتل  آستانه با مقايسه در توا  مي را خاك شوري پايش
 گيتاه  بتراي  استتفاده  قابتل  آب بتر  ريتتمث  نظر از همچنين و پسته گياه

-1پسته  شوري به تحمل آستانه حد. نمود بررسي
dSm 4/9 کتاهش  با 

 حد از باالتر شوري افزايش واحد هر ازاي به درصد 4/8 عملکرد نسبي
 به تحمل نظر از و( Sanden et al., 2004) است شده گزارش آستانه
 لتيکن، . دهتد  متي  قترار  پنبته  نظيتر  گياهتاني  رديف در را پسته شوري

 استت  شتده  انجتام   همکارا  و ساند  توسط که جديدتري تحقيقات

-1را  پسته شوري به تحمل آستانه
dSm 5/6 عملکترد  نسبي کاهش با 

 از بتاالتر  شتوري  افتزايش  واحد هر ازاي به درصد 3 تا 1 بين تقريبي
 ايتن  استت  بتديهي  (Sanden et al., 2017). زنتد  مي تخمين آستانه
 دستت  به است گياه بر تنش اصلي عامل شوري که شرايطي در نتايج
 عتدم . استت  نشتده  وارد گيتاه  بر خشکي نظير ديگرهاي  تنش و آمده
 بتر  در متفتاوتي  نتتايج  هتا  داده ليت تحل و  هيت تجز در مهم اين به توجه
 مقايسته  خشکي، تنش گرفتن نظر در بدو  مثال، براي. داشت خواهد
-1پستته )  شوري به تحمل آستانه با ريشه منطقه شوري متوسط

dSm 
 در کته  دهتد  متي  نشتا   مطالعه مورد هاي باغ مختلف قطعات ( در5/6

 دهنتو  دهستتا   در و درصد 12 تا 5 بين عملکرد بيگي طالب دهستا 
 (. 3 جدول) يابد مي کاهش شوري تنش از ناشي درصد 29 تا 15 بين

 تقريبتاٌ  دور بتا  آبيتاري  که اين به توجه با مطالعه مورد هاي باغ در
 رشتد  فصتل  طتول  در گيتاه  آبي نياز تغييرات به توجه بدو  و يکسا 
 و خشتکي  توأما  تنش با گياه رشد، از هايي زما  در گيرد، مي صورت
 آستتانه  بتا  ريشته  منطقه شوري متوسط مقايسه لذا. روبروست شوري
 نشا  را گياه به شده وارده تنش تواند نمي تنهايي به شوري به تحمل
 بعتالوه  استمزي ) خاك آب کل پتانسيل خاك، رطوبت کاهش با. دهد

 بتراي  استتفاده  قابتل  آب کاهش به منجر که ابدي يم کاهش( ماتريك
 .گردد مي گياه

 يحتد  بته  ختاك  آب کل پتانسيل که¬اين از قبل شرايط اين در
 و فيزيولتوژيکي  ينتدها يفرآ حفت   بتراي  نتوانتد  گيتاه  که يابد کاهش
 نمايتد  برداشتت  ختاك  از آب مناستب  سرعت با عملکرد شديد کاهش
 يزيت ر برنامته  عتدم  ليت دل بته  لتيکن . پذيرد صورت بايست مي آبياري

 و استمزي  بتاالي  فشتار  از ناشتي  ختاك  آب پتانسيل آبياري، موقع به
 آب برداشتت  به قادر گياه که يابد¬ کاهش يحد به تواند مي ماتريك

 .نباشد خاك از
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 توابع از دهنو و بیگی طالبهای��دهستان در مختلف قطعات در عملکرد كاهش نسبی صد در و ريشه توسعه منطقه شوري متوسط -3 جدول

 سروستان شهرستان

 دهستان
 4نقطه  3نقطه  2نقطه  1نقطه 

 متوسط شوري
1-

dSm 

 كاهش عملکرد

% 
 متوسط شوري

1-
dSm 

 كاهش عملکرد

% 
 متوسط شوري

1-
dSm  

 كاهش عملکرد

% 
 متوسط شوري

1-
dSm 

 كاهش عملکرد

% 

 5 16/8 7/12 74/10 8/7 1/9 16 85/11 طالب بيگي

 27 5/15 5/28 16 4/23 3/14 18 5/12 دهنو

 
 همچنتين  و( Ɵm)هتا   نمونته  خاك رطوبت يريگ اندازه به توجه با
 تتوا   متي  زيتر  روابتط  از استتفاده  بتا  و ،(Ɵsp) اشتباع  عصاره رطوبت
 محاسبه را ريشه توسعه منطقه در( OPsw) خاك آب اسمزي پتانسيل
 (:Rhoades et al., 1999a) نمود

ECsw= (Ɵsp/Ɵm) ×ECe                (2) 

OPsw= -36×ECsw               (3) 

 در 4 شتماره  درختت  بتراي  اسمزي ليپتانس هم خطوط 13 شکل
 گردد مي مالحظه که گونه هما . دهد مي نشا  را بيگي طالب دهستا 
 توستعه  منطقته  ي ازتتوجه  قابتل  بخش در تنهايي به اسمزي پتانسيل
 برداشتت  عمالٌ و است( پژمردگي نقطه) اتمسفر -15 به نزديك ريشه

 طبت   کته  استت  حالي در اين. پذيرد صورت تواند ينم گياه توسط آب
 در آنچه. نيست ي روبروتوجه قابل شوري تنش با درخت اين 3 جدول
باالي  دور به توجه با که است اين افتد يم اتفاق مطالعه موردهاي  باغ

 در و در نتيجه روبروست، خشکي و شوري توأما  تنش با گياه آبياري،
نمايد  حدي افزايش پيدا مي )آب خاك( به اسمزي فشار مواقعي از رشد

 از. دهتد  پتانسيل آب خاك را تا حد نقطه پژمردگي دائم کاهش مي که
 ،( بتاال  آبشتويي  جزء) آب باالي مصرف با آبياري زما  در ديگر طرف
 تحمتل  آستتانه  با آ  مقايسه که يابد مي کاهش يحد به خاك شوري

 شتوري  از ناشتي  بااليي تنش با گياه که دهد مي نشا   اهيگ شوري به
  .نيست مواجه

 

 
 بیگی طالب دهستان در 4 شماره نقطه درخت اطراف در خاک آب اسمزي لیپتانس هم خطوط -13 شکل

 

 بتراي  ذيتل  متوارد  تحقي ، اين از آمده دست به نتايج به توجه با
 در استتفاده  همچنتين  و مطالعته  موردهاي  باغ در موجود وضع اصالح
 .گردد مي توصيه شوند مي ي آبياريا قطره روش به که هايي¬باغ ديگر
 بته  ي سيستتم دار نگته  بيگتي  طالتب  دهستا  در پسته باغ در( 1
 دبتي  انتدازه  بته  تقريبتاٌ  هتا  چکتا   قطتره  آبتدهي  و گرفته انجام خوبي
 تنته  نزديکتي  در عمتدتاٌ  بتاغ  ايتن  در شوري تجمع. است شده يطراح

 رديتف  ازهتا   التترال  زياد فاصله ليدل به که است افتاده اتفاق درختا 
 رديتف  بته  نستبت  هتا  الترال فاصله گردد مي توصيه لذا. است درختا 
 50 فاصتله  در التترال  گتردد  متي  توصتيه  ابتدا در. يابد کاهش درختا 
 .گيرد قرار درخت از متر�سانتي
 انجام خوبي به ي سيستمدار نگه دهنو دهستا  در پسته باغ در( 2

 ليت دل بته  همچنتين . است متغير بسيار ها چکا  قطره آبدهي و نگرفته
 ابتتداي  از سطحي شور ي خاكآور جمع با باغي¬به نامناسب عمليات
 ايتن  در سطحي خاك شوري درختا ، رديف بين منطقه به باغ احداث
 بتاغ  بتراي  هميشتگي  خطر يك که است يافته افزايش بشدت منطقه

 و نشتده  فرآينتد  و تازه دامي کود از استفاده طرفي از. ديآ يم حساب به
 درختت  نزديتك  در شتوري  تجمع موجب کود چال صورت به هم¬آ 

 ستميت  اثترات  تواند مي آب برداشت از جلوگيري بر عالوه که گرديده
 سيستتم  ستيبا يم ابتدا که گردد مي توصيه لذا. نمايد ايجاد گياه براي
 موجتود  شتکل  بته  دامتي  کتود  از استتفاده  از و گرديده اصالح آبياري

 بته  درختتا   رديتف  بتين  سطحي شور خاك همچنين. گردد خودداري
 در هتا  توصتيه  اين از برخي است ذکر به الزم .يابد انتقال باغ از بيرو 
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 .است انجام حال در دو باغ هر
 چته  ريشته  توسعه مناط  از برخي در شوري تجمع به توجه با( 3
 کته  بيگتي  طالتب  دهستا  در باغ در شوري تجمع) عمومي صورت به

 موضتعي،  صتورت  بته  يتا  و( افتاده اتفاق درختا  تنه نزديکي در عمدتاٌ
 استت  بتديهي . گيترد  انجامها  باغ در زمستانه آبشويي گردد مي توصيه
 بتراي  آب رويته ¬بي مصرف ليدل به سطحي آبياري روش از استفاده
 اي¬قطتره  سيستم از توا  مي آ  بجاي و گردد¬نمي توصيه آبشويي
 توصتيه . نمتود  تيپ استفاده نوار رديف چند افزود  همچنين و موجود
 صتورت  بته  عمتل  ايتن  آبشتويي،  رانتدما   افزايش منظور به گردد-مي

ي نيب شيپ صورت در همچنين و گيرد صورت( نوبت چندين در) تناوبي
 (.Oster et al., 1972)شود  انجام آبياري بارندگي از قبل بارندگي،
 

   گیرينتیجه

 آبيتاري  متدت  دراز ريتتمث  خصتوص  در و فتوق  موارد به عنايت با
 بيگتي  طالب دهستا  در که گفت توا  مي خاك شوري بر اي¬قطره
 ليدل به و افتاده اتفاق درختا  تنه زير در عمدتاٌ خاك در شوري تجمع
 نتداده  رخ ريشه توسعه مناط  ديگر در شوري تجمع باال آبشويي جزء
 ،هتا  چکتا   قطتره  بتاالي  آبتدهي  ليت دل بته  دهنتو  دهستتا   در. است

 معمتول  حد از بيش ريشه توسعه منطقه از بخشي در امالح شستشوي
 در و درختا  رديف دو بين در شوري باالي تجمع و است افتاده اتفاق
 در کته  استت  بتاغي ¬ي بهراصوليغ عمليات از ناشي کودها چال محل
 از بستياري  در و منطقته  دو هتر  در آنچه. است گرفته صورت باغ اين
 تقتويم  اجتراي  ،پذيرد انجام ستيبا يم پسته کشت تحت مناط  ديگر

 را گيتاه  براي استفاده قابل آب که است شور طيشرا در آبياري مناسب
 .بکاهد گياه عملکرد و رشد بر شوري سوء اثرات از و داده افزايش
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Abstract 

The objective of this research was to investigate the distribution and accumulation of salts under drip 
irrigation with saline water. To do so, two pistachio orchards in two regions in the Sarvestan plain (Fars 
Province) were selected. In most cases, soil sampling started 20 cm away from the tree and continued every 30 
cm within the wetted area of the dripper perpendicular to the tree row, and with the last sample 60 cm out of the 
wetted area. Soil was sampled to the depth of 150 cm with samples collected from every 30 cm depth. Soil 
sampling was done on both sides of the tree. Accordingly, 60 samples were collected for every tree in order to 
accurately determine salinity condition around the tree. Salinity of the soil saturated extract and the moisture 
content of all soil samples were measured according to the standard methods in the laboratory. Results indicated 
that, in one of the studied regions (7 dSm

-1
), accumulation of salinity has occurred mainly under the the trees' 

trunk due to large distance between laterals and row of trees. In the other studied region (10 dSm
-1

), due to high 
flow rates of drippers, exceptionally high leaching of salts has occurred in part of the root zone. However, due to 
inappropriate agricultural practices, accumulation of salinity has occurred between the tree rows and also in the 
manure pits near the trees. Results also indicated that comparing average root zone salinity of the soil saturated 
extract with the salt tolerance of pistachio (measured under no water stress) can not show the the actual reduction 
in yield resulting from salinity stress. In the studied regions, irrigation with high leaching fraction, reduces 
salinity of soil saturated extract to such an extent that its comparison with pistachio salt tolerance does not show 
that the crop is exposed to high salinity stress. However, considering long irrigation interval in these regions, 
plant is exposed to water stress in some periods between irrigation evevts and therefore, soil water osmotic 
pressure could be increased to such an extent that reduces soil water potential up to the permanent wilting point 
limit and causes sever drop in crop yield. Therefore, appropriate irrigation scheduling under saline conditions is 
needed in these and other similar regions in order to reduce the adverse effects of salinity on growth and yield of 
the crop.  
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