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چکیده
استان کرمان در شرایط کنونی دچار مشکل مدیریت منابع آب بوده و ذخایر آب شیرین در این استان در حال محدود شددن اسدتآ آب بادیارز ا
چاههاز این استان شور و بیکیفیت شدهاندآ لذا بهرهبردارز ا منابع آبشور مدیریت ویژهاز را میطلبد تا بتدوان بد تولیدد قابدلقبدول در محصدوت
کشاور ز دستیافتآ در این تحقیق تأثیر آبیارز با آبشور و سدیمی بر خاک و درخت پات  ،با استفاده ا تیمارهاز  I1تا  I 6در شهرستان کرمان بررسی
شدآ شش تیمار آبشور در قالب بلوکهاز کامل تصادفی با س تکرار ب اجرا درآمدآ آب آبیارز براز هم تیمارها ب طور یکادان تو یدع دردیددآ نتدای
نشان داد کاربرد دچ در تیمارهاز  I 3و  I 6موجب خروج بیشتر یون مضر سدیم در مقایا با تیمارهاز  I 4 ، I 2 ، I1و  I 5ک در آنها فقط آبشویی خاک
با آب آبیارز صور درفت شده استآ اثر دچ ب طور میانگین سبب کاهش فاکتورهاز هدایت الکتریکدی SAR ،و  ESPخداک بد ترتیدب بد مقددار
47.4 ،39.35و  41.3درصد نابت ب قبل ا شروع آ مایششده استآ و ب عالوه استفاده ا دچ سبب افزایش عملکرد محصول تولیدز ب ترتیدب 11.9و
 15.6درصد براز تیمارهاز  I 3و  I 6و بهبود صفا کیفی ا جمل  ،افزایش و ن هزار دان  ،کاهش درصد پوکی و کاهش درصد پادت دهدان بادت شدده
است.
واژههای کلیدی :آبیارز با آبشور ،آب شویی ،پات  ،کیفیت آب آبیارز ،دچ
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تولید محصوت راعی و باغی در مناطق خشک و نیمد خشدک
جهان مانند منطق خاورمیان ب خصوص کشور عزیز ما ایران ب تأمین
آب کافی و باکیفیت مناسدب بادتگی داردآ در کشداور ز تدأمین آب
را مانی کافی میدانند ک در طول فصدل رشدد و علدیالخصدوص در
ماههاز درم سال مقادیر کافی آب براز آبیارز ب منظور رفع نیا هداز
آبی دیاه ب آسانی در دسترس دیاه قرار دیردآ این مادلل ند تنهدا بد
مقدار آب موجود باتگی دارد؛ بلک ب وسعت کشاور ز آبی اجراشدده
در منطق نیز وابات اسدت ههاشدمی نیدا)1385 ،آ در منداطقی مانندد
شهرستان کرمان کمبود آب آبیارز ،کیفیت نامناسب آب یر میندی و
مقادیر ناکافی بارنددی موجدب مادمومیت و وال اک در خداکهدا در
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مناطق پات خیز این شهرستان شده اسدتآ آ ادرچد درختدان پادت
نابت ب شورز مقاوم بوده و تحمل باتیی دارند ولی نمدک دوسدت
نمیباشند و هرچ کیفیت آبوخاک بهتدر باشدد در کیفیدت و کمیدت
محصول تأثیر بازایی داردآطبق مطالعا انجامشده ا نظر شدورز آب
آبیارز ،درختان پات تا  8دسی یمنس بر متدر را تحمدل کدرده و در
محصول تولیدز افت محصول دیدده نمدیشدودآ ولدی بدین  8تدا 12
دسی یمنس بر متر افت محصول معنیدار میشود هصدالحی)1385 ،آ
قبل ا آبشویی بیشترین میزان سدیم در تی هاز سطحی خاک تجمع
یافت و با ریزش باران و برف و آبشویی امالح مضر سددیم و ورود بد
منطق فعالیت ریش  ،موجب خاار ب درختان مدیددردد ه Hanson
 .)and Bendixen, 1995تأثیر یانبار یون سدیم بر تخریب ساختار
خاک ،رشد و کاهش عملکرد محصوت مختلد در تحقیقدا قبلدی
دزارششده اسدت ه.(Ahmad et al., 2013; Cucci et al., 2015
 Rasouli et al., 2013بنابراین برنام ریزز براز استفاده این مناطق
ا آب باکیفیت پایینتر ضرورز ب نظر میرسدآ کیفیت واقعی آبی ک
براز آبیارز مناسب باشد باتگی ب مقاومت دیاه بد شدورز ،شدرایط
مکانی و روشهاز مدیریتی داردآ مشدکال شدورز و اثدرا آن بدر
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کشاور ز در اراضی خشکسالهدا اسدت مدورد شناسدایی قراردرفتد
استآ اما تنها در  50سال اخیر کارشناسان و متخصصان مربوط  ،وقت
خود را صرف مطالع شورز در رابط با عوامدل فیزیکدی ،شدیمیایی و
یاتی و یا مدیریتی ،ک بر خاکهدا ،آب و دیاهدان تدأثیر مدیددذارد
کردهاند هعلیزاده)1387 ،آ شورز آبوخاک واسیدیت آنها جز عوامدل
ایجاد تنش در دیاه میباشندآ اما بااین وجود پیشبیندی عملکدرد یدک
محصول با فرض داشتن اطالعا دربداره کیفیدت آب ،خداک ،اقلدیم
همچنان دشوار استآ یرا عوامل دیاهی ،خاکی و جوز درددذر مدان
تغییر کرده و تحمل دیاه ب شورز میتواند بات ب سدن دیداه ،ندوع
محصول ،شرایط محیطی ،دما و رطوبت متفاو باشدآ ا دیاد امالح در
محیط توسع ریش باتگی ب مقدار نمک آب آبیدارز ،تعدداد دفعدا
آبیارز ،صعود مویین آب یر میندی و منشدأ خداک دارد هطباطبدایی و
همکاران)1395 ،آ در تحقیقا بایارز تدأثیر اسدتفاده ا آبشدور بدر
خصوصیا شیمیایی خاک ،بررسیشده و نشان دادهشده کد آبشدور
ب مرور باعث شورز بیشتر خداک شدده اسدت )Selim et al., 2013
;)Roberts et al., 2009آ افزایش عملکدرد محصدول در خداکهداز
شوربا کاربرد روشهاز مناسب آبشویی و اصدالح خداک امکدانپدذیر
است ه .)Prapagar et al., 2012امرو ه ب دلیل کمبود منابع آبدی در
اغلب مناطق خشک و نیم خشک و حجم بداتز آب موردنیدا بدراز
عملیا آبشویی ،این عملیا با محدودیتهایی مواج است ه Wan et
) al., 2012آ لذا در این شرایط استفاده ا استراتژزهاز جدید آبشویی
باهدف حفظ تولید محصوت کشاور ز بدراز هدر منطقد ضدرورز
استآ آبشویی را میتوان ب صدور موضدعی انجدام داد کد بد جداز
آبشویی کل سطح مزرع بدا روشهداز معمدول ،بدا آبشدویی منطقد
فعالیت ریش ها میتوان محیط نابتاً" مناسبی براز رشد دیداه ایجداد
کدرد ))Burt and Isbell, 2005آ درایدن ارتبدا تحقیقدا یدادز
انجامشده ک ب صور اختصار ب تعدادز ا آنها اشاره میشودآ
چراغی و همکاران ه )1399ب تأثیر استفاده درا مدد ا آبشدور
بر شورز خاک در سامان آبیارز قطرهاز در باغا پادت شهرسدتان
سروستان در استان فارس پرداختندآ نتای آنها نشان داد ک آبیارز با
جزء آب شویی بات ،شورز عصاره اشباع خداک را بد حددز کداهش
میدهد و اجراز تقویم مناسب آبیارز در شرایط شور است ک اثدرا
سوء شورز بر رشد و عملکدرد دیداه را مدیکاهددآ در تحقیقدی دیگدر
عطایی و همکاران ) )1398ب بررسدی پاسد دیداه پادت بد تو یدع
رطوبت و شورز در سدامان آبیدارز قطدرهاز سدطحی و یرسدطحی
پرداختندآ آنها نشان دادند ک کاهش تبخیر سطحی و تو یع مناسدب
رطوبت و شورز ،باعث کاهش تنش رطوبتی درخت پات میددردد و
همچنین کوتاه کردن دور آبیدارز بدراز جلدودیرز ا تدنش رطدوبتی
ضرورز استآ سیفی و همکاران ه )1393ب بررسی تدأثیر دور آبیدارز
بر تو یع رطوبت ،شورز و عملکرد در باغهداز پادت تحدت شدرایط
آبیارز یرسطحی در شهرستان سیرجان پرداختندآ نتای آنهدا نشدان
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داد ک کاربرد بیشتر آب مصرفی باعث تجمع کمتدر نمدک در منطقد
توسع ریش میدردد و موجب بهبود صفا کیفدی محصدول ا جملد
کاهش درصد پوکی و افدزایش درصدد خنددانی مدیشدودآ باسدتانی و
همکاران ه )1397ب تحلیل کارایی روش آب شویی موضعی در خروج
امالح ا خاک در باغا پات منطق فتحآباد کرمان پرداختنددآ نتدای
آنها نشان داد ک کاربرد  1000میلیمتدر ارتفداع آب ،منجدر بد آب
شویی مؤثر امالح ا منطق اصلی فعالیت ریش درخدت پادت شدده و
استفاده ا دچ در مقایا با تیمارهداز آب آبیدارز و اسیدسدولفوریک،
منجر ب خروج بیشتر سدیم و امالح ا خاک شدده اسدتآ صدداقتی و
همکاران ه )2016ب بررسی تغییرا رطوبت و شدورز خداک در یدر
مالچ پالستیکی در سامان آبیارز قطرهاز در باغدا پادت پرداختنددآ
نتای آنها نشان داد ک استفاده ا مالچ پالستیکی شورز سطح خاک
را نابت ب تیمار شاهد ا  30.8بد  51.8درصدد کداهش داده اسدت
))SedaghaIi et al., 2016آ حادینی نیدا و همکداران ه )1396بد
بررسی مقایا اثر مواد اصالحکننده مختل بدر آب شدویی امدالح ا
یک خاک شور و قلیا در کرمان ب روش آ مایشگاهی پرداختندآ نتدای
آنها نشان داد ک تنها ا طریق آب شویی میتوان ب هدر دو هددف
کاهش شورز و تخلی سدیم دستیافتآ
مطالعاتی ک در بایارز ا مناطق خشک جهان انجامشده بیدانگر
آن است ،عمومداً آبدی کد بدراز اسدتفاده در کشداور ز بادیار شدور
طبق بندز میشود با موفقیدت بدراز آبیدارز بادیارز ا محصدوت
کشاور ز مورداستفاده قراردرفت استآ درچ ممکدن اسدت عملکدرد
محصوت در حات بهین قرار نگرفت باشد ولی براز کشاور سدود
اقتصادز مناسبی را داشت استآ
پات ب عنوان یکی ا محصدوت اسدتراتژیک اسدتان کرمدان و
همچنین محصدولی کد داراز ار آورز مناسدب بدراز کشدور اسدت
شناخت شده استآ این درخت باار ش در مناطقی ک مندابع آب آنهدا
ا نظر کمی و کیفی با محدودیت مواج است کشت مدیشدودآ کمبدود
آب و شددورز خدداک دو عامددل کلیدددز هاددتند ک د پایدددارز تولیددد
محصدددوت کشددداور ز ا جملددد پادددت را تهدیدددد مدددیکنندددد
ه)Mahmoodabadi et al., 2013آ ا طرفی شور و بیکیفیت شددن
منابع آب کشاور ز موجب انباشت امالح در محددوده ریشد درختدان
شده استآ تجمع بیش ا حد امدالح و سددیم در خداک موجدب ایجداد
پدیدههداز یدان بدار متعدددز همچدون افدزایش پتانادیل اسدمزز،
تغییر  pHخاک ،تخریب سداختار و خدواص هیددرولیکی خداک ،عددم
جذب آب و عناصر غذایی میدردد ه Chaganti et al., 2015; Li et
)al., 2015آ اصالح خاکهاز شور و سدیمی شامل دو مرحلد اسدتآ
ابتدا با کاربرد یک منبع کلایمی ،کلایم در سطح مکانهداز تبدادلی
جایگزین سدیم شده و سبب بهبود ساختار خاک میدردد و در مرحلد
بعدد بد منظدور تخلید نمدکهدا ا خداک ،آبشدویی انجدام مدیشددود
ه)Chaganti et al., 2015آ
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استفاده ا سامان هاز آبیارز قطرهاز در باغدا پادت بد دلیدل
تبخیر-تعرق بات در دشت کرمان و تجمع نمک و سایر امالح مضر در
منطق توسع ریش ساتن موجب شور و سدیمی شدن خاک بایارز
ا باغا پات و کاهش محصول تولیدز شده استآ این موضوع یکی
ا مشکال اساسی اک ر پات کاران شهرستان کرمان استآ لذا ارائد
راهحل براز اینک شورز در منطق توسدع ریشد در محددوده قابدل
قبولی نگ داشت شده و خاکها ا هکشی مناسب و کدافی برخدوردار
شوند براز کشاور ان این منطق ضرورز استآ ب همدین منظدور در
این مقال ب تأثیر آبیدارز بدا آبشدور بدا اسدتفاده ا سدامان آبیدارز
قطرهاز و استفاده ا مواد اصالحکننده خاک در باغدا پادت بخدش
مرکزز شهرستان کرمدان همنداطق نگدیآبداد و کداممآبداد) و ارائد
راهکارهاز مدیریتی براز حل این مشکل پرداخت شده استآ

مواد و روشها

قطرهاز براز مد مان طوتنی در آنها اجراشده بود و فرصت کافی
براز تجمع شورز در خاک ناشی ا عوامل مؤثرز مانندد کیفیدت آب
آبیارز ،روش آبیارز ،عمق و دور آبیارز وجود داشتآ دلیدل انتخداب
این باغا بودآ هر دو باغ ا سال  1382با اسدتفاده ا سدامان آبیدارز
تحتفشار قطرهاز و ا نوع آبیارز بابلر با خروجی  275لیتر در ساعت
براز هر بابلر و دور آبیارز  25رو یکبار بر طبق محاسبا نیا آبدی
شرکت مشاور و طراح سامان آبیارز تحتفشار ،آبیارز میدردیددآ آب
چاه هاز موجدود و همچندین خداک مدزارع در اعمداق مختلد مدورد
آ مایش قرار درفتآ بافت خاک در دو بداغ تقریبداً" یکادان و ا ندوع
بافت شنی لومی ،ا نظر کیفیت شور و سدیمی بودآ و ا یک کنتور قبل
ا هر شیفت مورد آ مایش ،براز تنظیم مقدار آب آبیارز استفاده شددآ
رقم پات باغا فندقی با سن  30سال و تعداد  700اصدل درخدت در
هر هکتار وجود داشتآ
کیفیت آب چاهها

منطقه موردمطالعه

این پژوهش در دو باغ پات واقع در منطق نگیآباد و کاممآبداد
دشت کرمان ،هشکل  )1واقع در جنوب شدرقی ایدران ،در محددودهز
جغرافیایی بین  56تا˚  57طدول شدرقی و  29تدا˚ 30عدرض شدمالی
انجام شدآ این منطق یر حوض از ا حوض ز کویر درانجیدر اسدتآ
میانگین بارش سالیان ز دشت کرمان حدود  123میلیمتدر و متوسدط
درج حرار ساتن ز  20.4درج سلایوس و ارتفداع ا سدطح دریدا
 1725متر استآ رطوبت نابی ماهان بین  30تا  45درصد متغیر بوده
و تبخیر ساتن حدود دو متر و بر اساس معیار اقلیمی دومدارتن داراز
اقلیم خشک استآ
روش آبیاری و بافت خاک

باغا پات هریک ب مااحت  100هکتار و تحت مالکیدت یدک
شرکت کشت و صنعت موجود در منطق بودآ ا آنجاکد روش آبیدارز

آب اسددتفادهشددده در باغددا تحقیقدداتی ا  4حلق د چدداه عمیددق
استحصالشده ک دو حلق چاه در منطق نگیآباد کرمدان و  2حلقد
چاه در منطق کاممآباد کرمان قرار داشتآ این چداههدا بد ترتیدب ا
شماره  1تا  4نامدذارز شدندآ در هر یک ا باغا استخر ذخیدره آب
با حجم  2500متر مکعب موجود بود و امکان ذخیرهسدا ز و اخدتال
آب وجود داشتآ کیفیت آبهاز مورداستفاده و طبق بندز آب آبیارز
ب شرح جدول  1استآ
در ارتبا با بررسی کیفیدت آب آبیدارز ،ویدل کدو کدس محقدق
آمریکایی ا لحاظ شورز آب را ب چهار کالس ) (C1,…C4و ا لحاظ
قلیایت نیز ب چهار کالس ) (S1,….S4طبق بندز کرده استآ بددین
ترتیب  16کالس آب آبیارز ب وجود میآیدد و همچندین عدالوه بدر
کیفیت آب آبیارز ،کیفیت خاک نیز بر عملکرد دیاه بایار مؤثر استآ

شکل  -1موقعیت جغرافیایی دشت کرمان

تأثير آبياري با آبشور در سامانه آبياري قطرهاي و استفاده از مواد اصالحکننده در خاکهاي ...
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جدول  -1برخی از خصوصیات شیمیایی آبهای مورداستفاده در آزمایش و طبقهبندی آب آبیاری
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

فاکتور اندازهگیری شده
 pHیا اسیدیت
هدایت الکتریکی یا )Ec(ds/m
نابت جذب سدیم یا SAR
کل مواد محلول یا  TDSه)PPM
بیکربنا یا HCO3
)(PPM
(PPM) CL
(PPM) Na+
 Ca+ه)PPM

 Mg+ه)PPM
طبق بندز کیفیت آب آبیارز

چاه شماره1
6/4
11/7
15/2
7289

چاه شماره 2
6/6
8/1
10/3
5321

چاه شماره 3
6/7
7/5
12/2
4805

چاه شماره 4
6/9
5/1
12/6
3981

گستره متداول آبیاری(استاندارد فائو)
6 -8/5
0/1-3
1-27
0-2000

686

451

616

707

0-610

3037
1694
452

2054
1079
353

1611
1088
221

1037
922
160

0-1000
0-920
0-400

287

281

222

146

C4S2

C4S2

C4S2

C4S2

دراینارتبا نیز خاکها ب چهار دست نرمال ،شور ،شور قلیا و قلیا
طبق بندز میشوندآ شاخصهداز مورداسدتفاده در ایدن طبقد بنددز
عبار اند ا  ECههدایت الکتریکدی) و نادبت جدذب سددیم )(SAR
هشکوهی و همکاران)1382 ،آ کیفیت آب چاههاز موردمطالعد بدراز
دو منطق طبق جدول  1در مره آبهاز شور و مشکلسا قدرار داردآ
این بدان معنی است ک آبیارز با آبشور باعث میدردد غلظت نمک
در محلول خاک اطراف ریش بات رفت و لذا اختالف فشار اسمزز بین
شیره دیاه و محلول خاک کاهش یابد هعلیزاده)1380 ،آ این امر باعث
میشود نیرویی براز جذب بیشتر آب ب داخل دیاه وجود نداشت باشد
در چنین شرایطی ریش هاز دیداه بد سدختی قدادر خواهندد بدود آب
موردنیا خود را ا محلول خاک جذب نمایندآ لذا نیا آبی دیداه تدأمین
نخواهد شد و درنتیج دیاه در اثر کمآبی ،هرچند ک خداک بد انددا ه
کافی مرطوب باشد ،صدم دیده و رشد آن متوق میددردد هعلیدزاده،
)1374آ
برآورد مقدار گچ برای اصالح خاک

با انجدام فعالیدت هداز کشداور ز بد مرور مدان خداک نیدا بد
اصالحاتی دارد تا سبب بهبود کیفیت آن و محصوت تولیدشده در آن
خاک شودآ یکی ا مشکال عمده خاکهداز کشداور ز شهرسدتان
کرمان کمآبی ،شور و سدیمی بودن خاک اسدتآ معمدولیتدرین مداده
اصالحکننده خاک ،ددچ ه )CaSO4,2H2Oاسدتآ ددچ کشداور ز در
معادن اطراف شهرستان کرمان ب وفور یافت میشودآ این مداده داراز
دو عنصر غذایی کلایم و دودرد است و ب سهولت میتوان آن را بد
خاک یا آب آبیارز اضاف کردآ دچ کشاور ز را میتوان براز اصدالح
ساختمان خاک ،کاهش اثر کمآبی و شورز خاک بکار بدرد ،همچندین
دچ میتواند در رفع کمبود کلایم نیز مفید و تأثیرددذار باشددآ میدزان
دچ موردنیا را میتوان بر اساس معادل ه )1محاسب کدرد هدهقدانی و
همکاران)1397 ،

ه)1

0-60

 b * a * d * ( ESPi  ESPf ) * CEC * 8.61
b

GR 

در این معادل :
 : GRنیا دچی هکیلودرم در هکتار)
 : ESPiدرصد سدیم تبادلی اولی خاک
 : ESPfدرصد سدیم تبادلی مورد انتظار بعد ا اصالح
 : CECمرفیت تبادل کاتیونی خاک ه میلیاکی واتن درصد درم
خاک)
)(meq/100gr soil

 : aسطح ههکتار)
 :dعمق خاک موردنظر براز اصالح همتر)
 :  bجرم مخصوص ماهرز خاک ه درم بر سانتیمتر مکعب)
 :bدرصد خلوص دچ مورداستفاده
محاسبه درصد سدیم تبادلی )(ESP

درصد سدیم تبادلی با اسدتفاده ا دادههداز آ مایشدگاهی شدامل
مجموع کاتیونهاز تبادلی ) (CECو سدیم تبدادلی ) (Naبد دسدت
میآیدآ مقادیر  SARو  ESPبا اسدتفاده ا معادلد هداز ه )2و ه )3بد
دست میآیند هدهقانی و همکاران)1397 ،آ

Na 

SAR 

ه)2
Ca 2  Mg 2
2
واحدهاز مورداستفاده در معادلد ز ه )2میلدیاکدی واتن در لیتدر
) (meq/1استآ
ه)3

Na
) 100 * (0.0126  0.01475 * SAR

CEC
) 1  (0.0126  0.01475 * SAR
 Naدر این معادل میزان سدیم در فا تبادلی استآ

ESP 

در این تحقیق  6تیمار مصرف آبشور با استفاده ا شش کیفیدت
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مختل آب آبیارز در سدال راعدی  97-98بد منظدور تعیدین اثدرا
فعالیتهاز اجرایی انجامشده بر روز هر یک ا تیمارهداز مدوردنظر،
هرکدام در سطح یک هکتار انجام درفدتآ بدراز تشدخیص برخدی ا
خصوصیا شیمیایی خاک محل موردمطالع  ،با حفر پروفیلهدایی بد
عمقهاز  0-80سانتیمتر هنمون هاز خاک در عمدق ،ا عمدقهداز
 40-60 ،20-40 ،0-20و  60-80سانتیمترز تهی دردید) عمود بدر
ردی درخت و ب فواصل  30سانتیمتر ا یکدیگر تا  120سانتیمتر ا
درخت در منطق فعالیت ریش ها نمون هاز خاک تهی و ب آ مایشگاه
منتقل شدآ نتای برخی ا فاکتورهاز انددا هدیدرز شدده در خداک در
جدولهاز  2و  3آمده استآ نتای آ مایشها نشاندهنده مقادیر بایار
باتز SAR ،ECeو  ESPقبل ا انجدام آ مدایش بدودآ بدا توجد بد
پروفیلهاز حفرشده در باغ و همچندین ندوع خداک و روش آبیدارز،
محدوده اصلی فعالیت ریش هاز درختان در عمق  40-80سانتیمترز
خاک قرار داشتآ لذا عملیا اصالح خاک تا عمق  80سدانتیمتدر در
دستور کار قرار درفتآ براز این منظور مقرر شدد تدا مقددار  ESPبد
کمتر ا حد بحرانی کاهش یابد و درنتیجد ا معادلد ه )1مقددار ددچ
محاسب دردیدآ مقدار دچ براز باغ نگیآباد  40تن در هکتار و بدراز
باغ کاممآباد  15تن در هکتار ب دست آمدآ تیمارهداز اجدرا شدده در
تحقیق ب شرح یر استآ
الف -منطقه زنگیآباد

 = I1آبیارز قطع شدماره  Aتوسدط چداه شدماره  1بدا هددایت
ds

الکتریکی 11/7 m
 = I 2آبیارز قطع شدماره  Bتوسدط چداه شدماره  2بدا هددایت

ds

هدایت الکتریکی  EC=6/3 mو با استفاده ا 15تدن ددچ شدیرین
کشاور ز براز هر هکتار ک در محیط فعالیت ریش درختدان پخدش
شد و با کمک درفتن ا دستگاه روتیواتور با خاک سطحی یر درختان
مخلو دردیدآ
آب آبیارز براز تمام تیمارهاز آ مایشی بد صدور یکادان بدر
اساس مطالعا نیا آبی شرکت مشاور و طراح سامان آبیدارز ،تقریبداً
 6758متر مکعب براز هر هکتار در سال ،با استفاده ا کنتور هوشمند
تنظیم دردیدآ این کنتور هکنتور در سایزهاز مختل موجود و قابلیدت
تنظیم دارد) قبل ا شیفت موردنظر نصب شد و حجم آب وارد شده ب
شیفت آبیارز را محاسدب و ثبدت مدینمدودآ ماداحت سدطوح مدورد
آ مایش هر تیمار  1هکتار در نظر درفت شدآ ا خاک تیمارهاز مدورد
آ مددایش ا عمددق  0-80نمون د تهی د و فاکتورهدداز Ece ،pH ،EC
ههدایت الکتریکی عصارهز اشباع خاک) و کاتیونها اندا هدیرز شددآ
همچنین بر روز تیمارهداز  I1و  I 2و  I 4و  I 5یدک نوبدت آبیدارز
سنگین در ماتان هدزماه) انجدام شددآ بدر اسداس تحقیقدا قبلدی
انجامشده هحاینی نیا و همکداران ه )1395حددود  844میلدیمتدر آب
ب طور خالص ب منظدور آب شدویی اسدتفاده شددآ در مدان برداشدت
محصول ب منظور تشخیص اثربخشی فعالیتهاز انجدامشدده و تدأثیر
بهرهورز آب ،برخی ا صفا کمی و کیفی مانندد رانددمان محصدول
تولیدز ،طول شاخ هاز تولیدشدده سدال جدارز ،تعدداد جواند ددل
تولیدشده ،و ن هزار دان محصول تولیدشده ،درصد پوکی ،انس پادت
تولیدز و درصد پات دهان بات مورد اندا هدیرز و یا محاسب قدرار
درفت و سپس با یکدیگر مقایا شدندآ تحلیل دادههدا بدا اسدتفاده ا
نرمافزار  SASورژن  9.4انجام شدآ

ds

الکتریکی 8/1 m
= I 3آبیارز قطع شماره  Cا اختال آب چاههاز شدماره  1و 2
ds

با هدایت الکتریکی حدود  9/9 mو با استفاده ا 40تن دچ شدیرین
کشاور ز براز هر هکتار ک محیط فعالیت ریش درختان پخش شد و
با کمک درفتن ا دستگاه روتیواتور بدا خداک سدطحی یدر درختدان
مخلو دردید
ب :منطقه کاظمآباد

 = I 4آبیارز قطع شماره  Dتوسدط چداه شدماره  3بدا هددایت
الکتریکی m

ds
EC= 7/5

 = I 5آبیارز قطع شدماره  Eتوسدط چداه شدماره  4بدا هددایت
ds
الکتریکی m
EC=5.1
= I 6آبیارز قطع شماره  Fا اختال آب چاههاز شماره  3و  4بدا

بحث و نتایج
روش عملی براز تشدخیص و ار یدابی شدورز در خداک ،پدایش
شورز استآ این روش ب بررسی چگونگی آبشویی امالح و شیوههاز
مدیریت صحیح استفاده ا منابع آبوخاک میپردا دآ بدا انددا هدیدرز
میزان تو یع و شورز در منطق فعالیت ریش دیاه مدیتدوان بد ایدن
نتیج رسید ک آیا شورز در حد قابلقبول براز تولید محصول اسدت
یا خیرآو یا آبشویی و هکشی در نقا مختل بداغ مناسدب اسدت یدا
خیرآ لذا پایش وضعیت شورز در خاک با جمعآورز اطالعدا دقیدق
دورهاز ا میزان شورز خاک و تو یدع آن در منطقد فعالیدت ریشد ،
روشی مناسب براز ار یابی کنترل شورز نابت ب روشهاز بدیالن
نمک و نیا آبشویی است ))Rhoades et al., 1999aآ بدا توجد بد
موارد ذکر شده و بررسی نتای آ مون خاک ک در جددول  2آمدده ،در
دو باغ مالحظ دردید ک شورز خاک در منطق توسع ریش درختان
و بیشتر در نزدیکی تن درختان پات قرار داردآ در تیمدار  I 6شدورز
خاک در محل تجمع شورز تا حدود  36.6ds/mمشاهده شدآ کد بدا

تأثير آبياري با آبشور در سامانه آبياري قطرهاي و استفاده از مواد اصالحکننده در خاکهاي ...

توج ب ویژدیهاز روش آبیارز قطرهاز ک تجمع شورز در محدل
برخورد محیط خیس شده و نزدیک تن درختان رخ میدهد قابلانتظار
استآ عالوه بر موارد فوق ک تجمدع شدورز بد صدور موضدعی در
منطق توسع ریش قراردرفت استآ ک میتواندد بد دتیدل مختلد
ا جمل هکشی ضعی ناشی ا بافت خاک باشدآ در تحقیقدی بدر و
همکاران ه )2003مطالعا دقیقی در خصوص پایش شورز خداک در
اطراف درختان پات انجام دادندآ آنها نتای مشابهی را بابدت تجمدع
موضعی شورز در برخی ا مناطق توسع ریش دیاهنشان دادند
))Burt et al., 2003آ لذا در این تحقیق براز اصدالح خداک ا ددچ
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براز تیمارهاز  I 3و  I 6استفاده شدد و در تیمارهداز  I1و  I 2و  I 4و
 I 5در فصل ماتان نیز ب منظور آبشدویی خداک و کداهش شدورز
خاک یک نوبت آبیارز سنگین صور درفتآ مطالعا انجامشده بد
مد یک سال ب منظور تعیین اثرا فعالیتهاز اجرایی انجامشده بدر
روز هر یک ا تیمارهاز موردنظر انجام شدآ در شکل ه )2تعددادز ا
فعالیتها نشان دادهشده استآ
جداول  2و  3برخی فاکتورهاز اندا هدیدرز شدده قبدل و بعدد ا
تیمارهاز آ مایشی را نشان میدهندآ

شکل  -2عملیات اصالح خاک با استفاده از گچ شیرین کشاورزی
جدول  -2میانگین برخی از فاکتورهای اندازهگیری شده خاک قبل از تیمارهای آزمایشی عمق 0-80سانتیمتر
تیمار

I1
I2
I3
I4
I5
I6

(Ece )dS/m
c

SAR(me/l)^1/2
f

14.12

d

11

) ESP( %
f

13.01

12.61

e

29.5b

35.65a

33.9a

10.05e

15.15c

18.41c

9.72e

13.52d

15.74d

36.6a

18.21b

20.38b

12.95

e

15.14

میانگین ستونهایی ک داراز حروف مشاب هاتند ،اختالف معنادار با یکدیگر ندارندآ

بر طبق جددول  2بدا توجد بد اینکد اک در اعدداد  ESP>15و
 ECe>4میباشد خاک دو باغ تحقیقاتی در دروه خداکهداز شدور و
سدیمی قراردرفت استآ تجرب نشان داده است ادر  ESPخاک کمتدر
 15درصد باشد مشکال یادز ا نظر کشاور ز ایجاد نمیکند ولیکن
هر چ  ESPدر خاک افزایش یابد خطدر پراکندددی ذرا خداک نیدز
افزایشیافت و این امر باعث پایین آوردن ضریب هددایت هیددرولیکی

خاک ،ب هم خوردن پایدارز ذرا خاک و ایجاد ماند آبدی در هنگدام
آبیارز میشودآ ب دلیل ارتبا تنگاتنگ  ESPو  SARغالبداً" ،SAR
جایگزینی براز  ESPب عنوان شداخص خطدر سددیم در خداک و آب
بکار میرودآ حد بحرانی درصد سدیم تبدادلی ) )ESPو نادبت جدذب
سدیم ه )SARدر عصاره اشباع خاک ب ترتیدب برابدر  15و  13اسدت
هصالحی)1385 ،آ در جدول  3روندد تغییدرا  SAR ،ECeو  ESPدر
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تیمارهاز  I1تا  I 6نشان داده شده اسدتآ در تمدام تیمارهدا کداهش
شورز خاک ،نابت جذبی سدیم و درصد سدیم تبادلی ا سطح خاک

تا عمق  80سانتیمترز مشاهده شدآ

جدول  -3میانگین برخی از فاکتورهای اندازهگیری شده خاک بعد از تیمارهای آزمایشی عمق 0-80سانتیمتر
تیمار

I1
I2
I3
I4
I5
I6

(Ece )dS/m
c

SAR(me/l)^1/2

10.02

e

8.82

d

e

8.85

9.16

) ESP( %
e

10.51

de

10.54

17.38b

14.75a

17a

6.75e

13.04b

15.23b

6.97e

9.14d

10.89d

22.8a

11.6c

13.68e

میانگین ستونهایی ک داراز حروف مشاب هاتند ،اختالف معنادار با یکدیگر ندارندآ

استفاده ا دچ و مخلو نمودن آن با سطح خاک و انجام عملیا
آبشویی در ماتان ،حاکی ا تأثیر م بت این عملیا در پدایین آوردن
هدایت الکتریکی ه )ECیا شورز و میزان  SARو  ESPبدوده اسدتآ
ا آنجاک هدف ا آبشویی خاک خارج نمودن امالح مضر ا عمدق 80
سانتیمترز خاک بودآ بر طبق شکل ه )3میزان امالح موجود در خاک
قبل ا آبشویی در تی  0-80سانتیمترز خاک بیشتر بدوده و بعدد ا
عملیا آبشویی با حرکت امالح ب سمت عمقهاز پایینتر ا میدزان
آنها کاست شده استآ همچندانکد در شدکل ه )3نشدان دادهشدده،
درصد کاهش فاکتورهاز هدایت الکتریکی SAR ،و  ESPخاک براز
تیمار  I1ب ترتیب  19.2 ،19.8 ،29درصد ،براز تیمار  I 2بد ترتیدب
 30.3 ،31.6 ،27.3درصد ،بدراز تیمدار  I 3بد ترتیدب ،58.6 ،0.41

 49.8درصد ،براز تیمدار  I 4بد ترتیدب  17.2 ،19.2 ،32.8درصدد،
براز تیمار  I 5ب ترتیب  30.8 ،32.3 ،28.2درصد و براز تیمدار I 6
ب ترتیب  32.8 ،36.2 ،37.7درصد بودآ نتای نشاندهنددهز افدزایش
اثربخشی بهتر تأثیر استفاده ا دچ در تیمارهاز آ مایشدی نادبت بد
تیمارهایی ک فقط آبشویی انجام درفت بودآ در تحقیقدی مشداب کد
توسط بهای سی در دشت اریگلی ترکی انجام شدآاستفاده ا ددچ بد
میزان  40تن در هکتار و عمق آبی معادل  2.5برابر عمق خداک تنهدا
 20درصد سدیم تدا عمدق  100سدانتیمتدرز ا خداک آبشدویی شدد
) .)Bahceci, 2009روند تغییرا هدایت الکتریکدی و  SARو ESP
قبل و بعد ا آ مدایش در تیمارهداز  I1و  I 2و  I 3و  I 4و  I 5و  I 6در
شکل ه )3نشان دادهشده استآ

جدول  -4نتایج تجزیه واریانس برخی فاکتورهای موردبررسی قبل از اجرای آزمایش
منابع تغییر

ECe

SAR

ESP

Block

1.18 ns

1.86 ns

1.04 ns

** 391

** 244.5

** 167.8

0.188

0.535

0.503

S.O.V

تکرار
تیمار
Treatment

اشتباه آ مایشی
Error

 * ،nsو ** ب ترتیب عدم معنیدارز و معنیدارز در سطح احتمال  5و  1درصد
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ال )

ب)

ج)
شکل  -3الف) مقایسه هدایت الکتریکی قبل و بعد از تیمارهای مدیریتی

ب) مقایسه نسبت جذبی سدیم قبل و بعد از تیمارهای مدیریتی

ج) مقایسه درصد سدیم تبادلی قبل و بعد از تیمارهای مدیریتی

جدول  -5نتایج تجزیه واریانس برخی فاکتورهای موردبررسی بعد از اجرای آزمایش
منابع تغییر
S.O.V

تکرار
Block

تیمار
Treatment

اشتباه آ مایشی
Error

ECe

SAR

ESP

0.351 ns

** 0.957

1.03 ns

**

** 20.67

** 23.80

0.035

0.503

124.2

0.178

 * ،nsو ** ب ترتیب عدم معنیدارز و معنیدارز در سطح احتمال  5و  1درصد
.

در جداول  4و  5نتای تجزی واریانس فاکتورهاز شدورز خداک،
نابت جذبی سدیم و درصد سدیم تبادلی قبل و بعد ا آ مایش نشدان
داده شده استآ مالحظد مدیشدود کد مقدادیر  SAR ،ECeو ESP
کاهشیافت است و اختالف آنها براز  ECeو  ESPدر سطح  %95و

براز  SARدر سطح  %99معنادار میباشدآ ب منظدور تشدخیص بهتدر
اثربخشی استفاده ا ماده اصالحکننده ،مقایا صفا کیفی و عملکرد
محصول تولیدز قبل و بعد ا تیمارهدا صدور درفدتآ نتدای آن در
جداول  6و  7ارائ شده استآ
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جدول  -6میانگین تولید محصول قبل از اجرای تیمارهای مدیریتی
تیمار

عملکرد

درصد پسته دهان

انس پسته

میانگین تعداد جوانه روی شاخه

) (WUEبهرهوری مصرف آب

آزمایش

)(kg/ha

بسته %

تولیدشده

سال جاری

)(kg/ha/mm

I1
I2
I3
I4
I5
I6

d
c

412

531

a

a

41

b

34-36

b

3

b

6.09

b

7.85

32-34

5

560b

25d

30-32c

11a

8.28a

505c

34b

32-34b

8b

7.47c

523c

25c

30-32c

10c

7.73b

30-32c

12a

8.49a

574a

36

c

d

e
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جدول  -7میانگین تولید محصول بعد از اجرای تیمارهای مدیریتی
تیمار

عملکرد

درصد پسته دهان

انس پسته

میانگین تعداد جوانه روی شاخه

) (WUEبهرهوری مصرف آب

آزمایش

)(kg/ha

بسته %

تولیدشده

سال جاری

)(kg/ha/mm

I1
I2
I3
I4
I5
I6

438d

39a

34-36a

7c

6.48d

c

589

b

34

b

b

c

627b

d

22

c

32-34

30-32

9

a

8.71

b

13

9.27

565c

34b

32-34b

10b

8.36c

581c

24c

30-32c

9c

8.59c

664a

e

30-32c

14a

9.82a

19
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نتای جداول  6و  7نشان مدیدهندد کد کدارایی مصدرف آب در
تیمارهاز  I 3و  I 6ک در آنها ا دچ ب عنوان اصدالحکنندده خداک
استفاده شد بیشتر بوده است و موجب افزایش عملکرد نابت ب سدایر
تیمارها شدده اسدتآ درواقدع آب کمتدرز بدراز تولیدد هدر کیلدودرم
محصول استفاده شده استآ در باغا پات آمریکا نیز بدا مصدرف آب

بیشتر ب ا از هر هکتار و تعداد درخت کمتر ا ایران مقددار محصدول
بیشترز تولید کردهاند و کارایی آب مصرفی آنها براز تولید یک کیلو
محصول خشک بایار بیشتر ا ایران است و درواقع میزان آب کمترز
براز تولید هر کیلو محصول خشک مصرف کردهاند هیعقوبی)1392 ،آ

جدول  -8نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات کمی و کیفی تیمارهای آزمایشی
منابع تغییر
S.O.V

تکرار

عملکرد
**4595.7

Block

تیمار

**22723.6

Treatment

اشتباه
آ مایشی

156.45

درصد پسته دهان

انس پسته

میانگین تعداد جوانه روی

کارایی مصرف آب

کارایی مصرف آب

بسته

تولیدشده

شاخه

قبل

بعد

* 3.38

0.722 ns

** 20.22

** 1.71

** 1.00

** 167.12

** 8.49

** 16.75

** 2.62

** 4.97

0.855

0.522

0.522

Error

 * ،nsو ** ب ترتیب عدم معنیدارز و معنیدارز در سطح احتمال  5و  1درصد

0.016

0.034
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شکل  -4مقایسه عملکرد تولید در تیمارهای مدیریتی

ا ار یابی موارد ذکرشده میتوان ب نتای ذیل رسید همچنان ک
در شکل ه )4مشاهده میشود ،بیشترین عملکرد تولید در بین تیمارهدا
مربو ب تیمار  I 6ا مصرف مخلو آب چداههداز  3و  4بدا شدورز
m

ds

 6/3حاصلشده استآ کمترین عملکرد تولید متعلدق بد تیمدار
ds

 I1با مصرف آب چاه شماره  1با شدورز  11/7 mبد دسدتآمدده
استآ ب طور کلی تیمارهاز  I 3و  I 6بیشترین افزایش عملکرد تولید
ب ترتیب بدا  %11.9و % 15.6درصدد و تیمدار  I1کمتدرین افدزایش
عملکرد تولید با  %6.3درصد را داشت استآ بدر روز تیمارهداز  I1و
 I 2و  I 4و  I 5ک در ماتان یک مرحل عملیا آبشویی انجام درفت
عملکرد تولید در این تیمارها را بد ترتیدب ، % 11.8 ،% 10.9 ، %6.3
 %11افزایش داده استآ
درصد پات دهان بات تولیدشده در تیمارهداز  I 3 , I 6کد در
آنها ا دچ ب عنوان اصالحکننده استفاده شد نابت ب سدایر تیمارهدا
کمتر شدآ همچنین میانگین تعداد جواند ز ددل تولیدشدده بدر روز
شاخ هاز تولیدشده در هرسال در تیمارهاز  I 3 , I 6نابت ب دیگدر
تیمارها بیشتر بوده استآ
افزایش تولید،کارایی بهتر مصرف آب ،کاهش درصد پات دهدان
بات و بهتر شدن کیفیت پات ا نظر انسهدرشتتدر شددن میدوه) در
تیمارهاز  I 3و  I 6ک در آن تیمارها ا دچ شیرین کشاور ز استفاده
شد نابت سایر تیمارها بد طدور محاوسدی افدزایش داشدت اسدت و
نشاندهندهز عملکرد مطلوب این عملیا بوده استآ

نتیجهگیری
 -1نتای عملکرد تولید نشان میدهد ک ب ترتیب تیمارهداز I 6
و  I 3ک در آنها ا اصالحکننده دچ استفاده شدد بیشدترین افدزایش

عملکرد ،و کمترین افزایش عملکدرد مربدو بد تیمدار  I1کد فقدط
آبشویی صور درفت بوده استآ
 -2استفاده ا آبیدارز سدنگین مادتان و آبشدویی خداک بدراز
تیمارهاز  I1و  I 2و  I 4و  I 5در یک نوبت در فصل ماتان بد طدور
میانگین سبب کاهش فاکتورهداز هددایت الکتریکدی SAR ،و ESP
خاک ب ترتیب ب مقدار 25.72 ،30.1و  24.37درصد شده استآ ایدن
نتای نشان میدهند ک بدا انجدام آبشدویی خداک در فصدل مادتان
میتوان مقدار یادز ا فاکتورهاز مضر مانند یون سدیم را ا محدیط
فعالیت ریش درختان خارج نمودآ
 -3نتای آ مایشها نشان داد با اعمال مدیریت صحیح و اسدتفاده
ا دچ میتوان عالوه بر دستیابی ب عملکرد مطلوب تعدادل امدالح را
نیز در پروفیل خاک حفظ کردآ این نتای حاکی ا آن بود کد کداربرد
دچ در تیمارهاز  I 3و  I 6موجب خروج بیشدتر یدون مضدر سددیم در
مقایا با تیمارهداز  I1و  I 2و  I 4و  I 5کد در آنهدا فقدط آبشدویی
خاک با آب آبیارز صور درفت شده استآ اثر دچ ب طدور میدانگین
سددبب کدداهش فاکتورهدداز هدددایت الکتریکددی SAR ،و  ESPخدداک
ب ترتیب ب مقدار  47.4 ،39.35و  41.3درصد شده و همچنین موجب
بهبود صفا کیفی محصول تولیدز و افزایش کارایی مصرف آب نیدز
شده استآ ا طرف دیگر با توج ب در نظر درفتن مادائل اقتصدادز
بابت خرید دچ و بکار دیرز ماشینآت و ادوا براز مصدرف آن در
باغ در مقایا با بکار بردن آب آبیارز ،میتوان ب این نتیج رسید ک
آبشویی خاک توانایی قابلمالحظ از در خروج امالح ا خاک داشت و
میتواند ب عنوان یک روش عملی و کمهزیند در منداطق دیگدر کد
مشکال مشاب دارند استفاده شودآ
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Abstract
Kerman province is currently suffering problems in water resources management and its freshwater storages
are restricting continuously. A large number of wells are now salinized and lost their suitable quality in this
province. Thus, a particular management is needed to use brackish water resources so as to achieve an acceptable
level of agricultural production. In this study, the effect of irrigation by sodium and brackish water on soil and
pistachio trees in Kerman Province was investigated using I1 to I6 treatments. Six brackish water treatments in
complete randomized blocks in three repetition were studied. Irrigated water was distributed uniformly in all
treatments. The results showed that the use of gypsum in the treatments I3 and I6 leaded on better removal of
harmful sodium ions than in the treatments I1, I2, I4 and I5 where soil was solely leached by irrigation water.
Adding gypsum reduced the average of electrical conductivity, SAR and ESP of the soil by 39.35%, 47.4% and
41.3% respectively in comparison to before test conditions. Besides, using gypsum was resulted in improvement
of yield performance by 11.9% and 15.6% for treatments I3 and I6 respectively and improvement of quality
indicators such as increment of 1000 kernel weight, reduction in both blank pistachios percentage and non-split
shells.
Keywords: Gypsum, Iirrigation water quality, Irrigation with brackish water, Leaching, Pistachio
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