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ايسیستم آبیاري جویچهدرتحت آبیاري با آب شورخاك درنحوه توزیع شوري

هناصر فکوري منز
nfm151@yahoo.com_دانشجوي کارشناسی ارشد آبیاري و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز 

سعید برومند نسب
Boroomand@scu.ac.ir_نشگاه شهید چمران اهواز استاد گروه آبیاري و زهکشی دا

عبدالرحیم هوشمند
Hooshmand_a@scu.ac.ir_استادیار گروه آبیاري و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز 

چکیده
تحقیقاتی دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز     پژوهشی در مزرعه ايچهبررسی الگوي توزیع شوري خاك در آبیاري جویجهت

در سـه  و)بر مترزیمنسدسی4،5، 3(شوري در این پژوهش از سه سطح شوري آب آبیاري به عنوان تیمارهاي . صورت گرفت
در پـنج  ) بر متـر زیمنسدسی3/2(، آبیاري توسط آب رودخانه کارون ذرتتا مرحله سه برگی شدن گیاه.تکرار استفاده گردید

برداري از پروفیـل خـاك در اعمـاق    نمونه. اعمال تیمارهاي شوري پس از این دوره در چهار نوبت صورت گرفت. انجام شدنوبت
حاصـل از بررسـی   نتـایج آمـاري   . ل کشت انجام پذیرفتفصطیچهار مرحلهمتر درسانتی90-120و90-60، 60-30، 30-0

از 0-30در سیستم آبیاري سطحی میزان شـوري در الیـه   05/0مینان که در سطح اطخاك نشان داد هاي عصاره اشباعشوري
90-120و 60-90هـاي  الیـه . باشـد هاي زیرین خود مـی داراي شوري بیشتر از الیه30-60الیه . ها بیشتر بوده استسایر الیه

هـاي  ایش شـوري خـاك در الیـه   افزایش شوري آب آبیاري ارتباط مستقیمی با افـز .اندبودهدار فاقد اختالف معنینسبت به هم 
.مختلف داشته است

.
.اي، توزیع شوري، آب شور، عصاره اشباع، ذرتآبیاري جویچه: هاي کلیديواژه

مقدمه 
برد و بحران آب به صورت یـک مسـئله جـدي    در شرایطی که کشور ایران از لحاظ کمبود منابع آب شیرین کافی رنج می

استفاده از منابع آبی نامتعـارف ماننـد پسـاب    . هاي نامتعارف یک ضرورت اجتناب ناپذیر استباشد، توجه به منابع آبمطرح می
هاي شور و لب شور در کشاورزي، بررسی تغییرات خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك را تحـت چنـین   ها و آبفاضالب

).1387و همکاران،صالح(کند برخوردار میشرایطی از اهمیت خاصی 
آب به عنوان آب آبیاري، تعیین اثر شوري عصاره اشـباع  مطالعه اي را به منظور بررسی اثرات استفاده از زه) 1388(گالبی 

نتایج بررسی هدایت الکتریکی عصاره اشباع. خاك بر عملکرد و بررسی توزیع شوري خاك و امالح در پروفیل خاك انجام داد

زهکشی در کشاورزي پایدار اولین همایش ملی

1392اسفندماه 8- تهران 
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همچنین توزیـع شـوري در پروفیـل    . عصاره اشباع خاك کاهش یافته استنشان داد که با افزایش عمق، هدایت الکتریکی
.خاك در چهار سطح شوري این تحقیق با گذشت زمان افزایش داشته است

سازي توزیع امالح در خاك تحت کشت ذرت، توزیع شوري در پروفیل موضوع شبیهطی تحقیقی با) 1390(زادههدایتی
اي و در قالـب طـرح   این پژوهش شامل سه سطح شوري بوده و تحت سیستم آبیاري جویچـه . خاك را نیز مورد بررسی قرار داد

نتایج بررسی بر روي توزیع شوري در پروفیل خاك نشان داد که بـه مـرور زمـان بـر     . هاي کامال تصادفی انجام گرفتپایه بلوك
فته و در هر سطح شوري بیشترین میزان شـوري  شود، شوري از باال به پایین کاهش یامیزان شوري خاك در هر عمق افزوده می

.مربوط به الیه سطحی بوده است

هامواد و روش
مزرعه آزمایشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهـواز  در 1391تابستان و پاییز سال درتحقیق حاضر

20دقیقـه و ارتفـاع   18درجه و 31ض جغرافیایی دقیقه و عر43درجه و48اجرا گردید، که داراي موقعیتی با طول جغرافیایی 
.شودمناطق خشک و نیمه خشک محسوب میءاز نظر اقلیمی جزشهر اهواز. باشدمتر از سطح دریا می
تیمارهاي آب آبیـاري شـامل سـه    . ارائه شده است) Error! Reference source not found.1در آرایش مزرعه 

لذا مزرعه به نه کرت با آرایش تصافی . گشتدر سه تکرار اعمال میمتر یمنس برزدسیT3=4و T1 ،4=T2=3شوريسطح
بوتـه در  75000کم ها با ترابه صورت دستی بر روي پشته704ذرت هیبرید سینگل کراس در مرداد ماه کاشت. تقسیم گردید

.هکتار انجام گرفت

ايآبیاري جویچهها در سیستمجانمایی کرت): 1(شکل 

پمپ شـده و پـس از سـاخت    رودخانه کارون از استخر ترسیب به دو مخزن هزار لیتريبراي انجام عملیات آبیاري از  آب
ها با سطح زمین داشتند انرژي الزم براي انتقـال آب از  زناز مخکتوجه به اختالف ارتفاعی که هریبا ها شوري مورد نظر در آن

و بـا  کلسـیم کلرایـد  و منیـزیم کلرایـد  ، سدیم کلرایدهاي ساخت آب شور توسط انحالل نمک. گشتهم میها فرآها به کرتآن
.گرفتاعمال مقادیر آب نیز به صورت حجمی صورت می. شدانجام مینسبت جذبی سدیمتوجه به ثبات 

حجم آب مورد نیـاز  بدین ترتیب.گردیدنمونه گیري از خاك تعیین میمقدار خالص عمق آب در هر آبیاري با استفاده از 
:شدمیدر هر آبیاري با توجه به مقدار کاهش آب قابل دسترس در ناحیه ریشه از رابطه ذیل  تعیین 

)1(ZPFI WCn ´-= )(
رطوبـت  : Pw و )درصـد (حجمـی در ظرفیـت مزرعـه    رطوبت: Fc، )میلی متر(عمق خالص آب آبیاري : In، )1(در معادله 

رطـوبتی  هايپارامتر قبل از انجام آبیاري نمونهبراي محاسبه و لحاظ نمودن این. باشددر زمان آبیاري می) درصد(حجمی خاك
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عمق ریشه : Zدر نهایت .گردیدسطح مزرعه تهیه گشته و میزان رطوبت حجمی آن در آزمایشگاه تعیین میاز اعماق مختلف از 
.باشدمی)مترمیلی(در زمان آبیاري 

.گردداز رابطه زیر محاسبه می) Ig(ر ناخالص آب آبیاري مقدا

)2(
a

n
g E

II =

در فاز اول که پـس از کشـت بـذرها آغـاز گردیـد از آب رودخانـه       . به طور کلی در دو فاز مختلف اعمال گشتندهاآبیاري
در ایـن فـاز   . مرحله سه برگی شدن گیاه ادامه داشـت این فاز تا . کارون براي ایجاد شرایط رویش و استقرار گیاه استفاده گردید

Error! Referenceجمعا پنج نوبت آبیاري در سیستم آبیاري سطحی و پنج نوبت نیز در سیستم آبیاري بـارانی بـه شـرح    
source not found.1 (صورت گرفت.

هاهاي آبیاري در فاز اول آبیاريمشخصات نوبت): 1(جدول

)mm(ب آبیاري در تیمارهاي سیستم آبیاري جویچه اي عمق آ هدایت الکتریکی آب آبیاري
)ds/m(

تاریخ
T3 T2 T1
40 40 40 31/2 23/5/1391
45 45 45 3/2 25/5/1391
40 40 40 34/2 1/6/1391
45 45 45 33/2 15/6/1391
50 50 50 32/2 30/6/1391

220 220 220 )mm(آب اعمال شدهعمقمجموع

Error! Reference. ها که پس از اتمام فاز اول صـورت گرفـت تیمارهـاي شـوري اعمـال شـدند      در فاز دوم آبیاري
source not found.)2 (هاي آبیاري را تشریح نموده استشرایط این نوبت.

هاهاي آبیاري در فاز دوم آبیاريمشخصات نوبت): 2(جدول

سیستم آبیاري جویچه ايشوري آب دررهايتیما
تاریخ

T3 T2 T1
50 50 50 )mm(عمق 

16/7/1391
5 4 3 )ds/m(شوري 
50 50 50 )mm(عمق 

26/7/1391
5 4 3 )ds/m(شوري 
55 55 55 )mm(عمق 

11/8/1391
5 4 3 )ds/m(شوري 
60 60 60 )mm(عمق 

22/8/1391
5 4 3 )ds/m(شوري 

215 215 215 )mm(مجموع عمق آب اعمال شده 

120تـا عمـق   ) تیمارهـا و تکرارهـا  (هـا  جهت مشخص نمودن چگونگی توزیع شوري در اثر اعمال تیمارها از کلیـه کـرت  
:فتندها در چهار مرحله زمانی زیر صورت گراین نمونه برداري. متر یک نمونه برداشته شدسانتی30متر به ازاي هر سانتی

ابتداي فصل کشت ·

بل از اعمال تیمارهاي آب شورپس از آخرین آبیاري با آب شیرین یا ق·
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عمال آبیاري با تیمارهاي آب شورپس از دو مرحله ا·

انتهاي فصل کشت ·

.گیري گردیداندازهها آنعصاره اشباعسپس در آزمایشگاه میزان شوري

نتایج و بحث
به منظـور بررسـی الگـوي    . مق به طور عمده تحت کالس بافت لوم سیلتی قرار داشتبافت مزرعه آزمایشی در هر چهار ع

هـا تـا   اي در طول فصل کشت در چهار مرحله زمانی از سه سطح شوري و سه تکـرار آن توزیع شوري در سیستم آبیاري جویچه
نتـایج حاصـل از سـنجش    )4شکل(و) 3(، )2(هاي شکل. متر یک نمونه برداشت شدسانتی30متر به ازاي هر سانتی120عمق 

اعـداد نماینـده مراحـل    (دهـد  ها را به ازاي هر تیمار شوري نشـان مـی  هدایت الکتریکی و در نتیجه توزیع زمانی متوسط شوري
).زمانی نمونه برداري هستند

T1در اعماق مختلف در تیمار متوسط الگوي توزیع زمانی شوري: )2(شکل

T2در اعماق مختلف در تیمار متوسط الگوي توزیع زمانی شوري): 3(شکل
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T3در اعماق مختلف در تیمار متوسط الگوي توزیع زمانی شوري): 4(شکل

اي به بررسی آمـاري دور دوم  یستم آبیاري جویچههاي مختلف خاك تحت آبیاري با سالعمل عمقبراي بررسی نحوه عکس
متر در قبال هم توسط روش آنالیز سانتی90-120و 60-90، 30-60، 0-30هاي بدین منظور الیه.ها پرداختاز نمونه برداري

نتیجـه ایـن مقایسـه را    ) Error! No text of specified style in document.)3جدول . واریانس مورد بررسی قرار گرفتند
.کندبیان می

هاي مختلف خاك توسط روش مقایسه بین عمق: )Error! No text of specified style in document.)3جدول 
در دور دوم آنالیز واریانس

Pمقدار Fمقدار میانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعات
936/143979/4976/173000/0مقایسه بین گروهی

916/032026/0یسه درون گروهیمقا

852/1535کل

داريعدم معنیدرصد             5دار در سطح معنی* 

هـاي مختلـف در سیسـتم آبیـاري     تفـاوت میـان عمـق   05/0نتیجه آزمون آنالیز واریانس نشان داد که در سطح اطمینان 
.انداوتهاي مختلف از نظر آماري متفبه عبارت دیگر میزان شوري در عمق. دار استاي معنیجویچه

نتـایج حاصـل   . دار استفاده گردیدها از آزمون حداقل اختالف معنیبراي بررسی آن و مشخص نمودن اختالفات بین عمق
!Errorایـن موضـوع در   . دار دانسـت هـا را معنـی  متري با سایر الیـه سانتی0-30از این آزمون اختالف میزان شوري در الیه 

Reference source not found.2( ،)3 (وError! Reference source not found.4(   کـه  نیـز نمایـان بـود
در این رابطه . توان ورود نمک به خاك از طریق آب آبیاري و تجمع آن در الیه سطحی خاك بر اثر تبخیر دانستدلیل آن را می

.به نتایج مشابهی دست یافت) 1390(هدایتی 
بـا نگـاهی بـه    . دار توصـیف گشـت  معنـی 05/0ها در سـطح  با سایر الیه30-60نین اختالف بین الیه همچدر این آزمون

بوده و نسبت به سایر الیـه هـا   0-30داراي شوري کمتر از  الیه 30-60شود که الیه هاي الگوي توزیع زمانی مشاهده میشکل
ین شرایط به علت نزدیکی این عمـق بـه سـطح خـاك و تـاثیر      ا. باشدشوري باالتري را دارد که تصدیق کننده نتیجه آزمون می

از سوي دیگر سطحی بودن ریشه ذرت در ایـن دوره از رشـد باعـث کـم بـودن      . پذیري از تبخیر سطحی زیاد ایجاد گشته است
متـري ذخیـره   سـانتی 30-60و 0-30هـاي  عمق آب اعمال شده جهت آبیاري شده به طـوري کـه قسـمت عمـده آن در الیـه     

.گرددتر توجیه میدار بودن اختالف شوري در این عمق نسبت به اعماق پایینود، لذا از این جهت معنیشمی
متر نسبت به دو الیـه فوقـانی خـود    سانتی60-90ها در سیستم آبیاري سطحی الیههاي مربوط به توزیع شوريدر نمودار

حـداقل  آزمـون  . دهدنظر شوري اختالف چندانی را نشان نمیاز 90-120اما نسبت به الیه . تري استداراي سطح شوري پایین
داري را دار دانست امـا اخـتالف معنـی   صورت گرفته میزان شوري در این الیه را نسبت به دو الیه فوقانی معنیداراختالف معنی
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طوب نشدن زیاد این عمـق از  توان به مراز دالیل این نتیجه می. نشان نداد90-120بین این الیه و الیه 05/0در سطح احتمال 
همچنین فاصله داشتن این الیه از سـطح خـاك   . خاك به دلیل کم بودن عمق آب آبیاري در این مرحله از رشد ذرت اشاره کرد

دار بـین ایـن الیـه و    از سویی عدم وجود اختالف معنـی . تاثیر پذیري این الیه را نسبت به تبخیر از سطح بسیار کم نموده است
نیز به علت مشابه بودن شرایط این دوالیه از نظر عدم تاثیر پذیري از تبخیر و همچنـین میـزان رطوبـت    ) 90-120(الیه زیرین
.باشدها میها هنگام آبیاريرسیده آن

هـاي مختلـف، از آزمـون آنـالیز     برداري سوم بر میـزان شـوري در الیـه   براي مقایسه اثرگذاري تیمارهاي شوري طی نمونه
نتایج )4(جدول جدول . دار میان اثر تیمارها در هر الیه مشخص گرددده شد تا وجود یا عدم وجود اختالف معنیواریانس استفا

. دهدآنالیز واریانس صورت گرفته براي مقایسه هر الیه در بین تیمارهاي شوري را نشان می

هاي خاك در نمونه برداري سوم ري بر الیهنتایج آنالیز واریانس اثر تیمارهاي شو: )4(جدول 

Pمقدار Fمقدار میانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعات

30-0
626/12813/0281/125000/0مقایسه بین گروهی
039/06006/0مقایسه درون گروهی

665/18کل

60 -30
612/12806/0480/15004/0مقایسه بین گروهی
312/06052/0مقایسه درون گروهی

924/18کل

90-60
896/02448/0350/8000/0مقایسه بین گروهی

322/06054/0ون گروهیرمقایسه د
218/18کل

120 -90
225/02112/0796/7021/0مقایسه بین گروهی

087/06014/0ایسه درون گروهیمق
311/08کل

داريعدم معنیدرصد             5دار در سطح معنی* 

یـا بـه   . دهددر همه الیه ها خبر میدار میان تیمارهاي شورينتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس از وجود اختالف معنی
بـا اسـتفاده از آزمـون حـداقل     . ی از تیمارها نسبت به سایر تیمارها اثر متفاوتی داشـته اسـت  عبارت دیگر در هر الیه حداقل یک

.تر این موضوع و مشخص نمودن تیمارهایی که داري اثرات متفاوت هستند پرداخته شدبه بررسی دقیقداراختالفات معنی
داراي اخـتالف  T3و T1 ،T2ر تیمارهـاي  متـ سـانتی 0-30دار انجام شده، در الیـه  طبق آزمون حداقل اختالفات معنی

T2و T1متر تیمارهـاي  سانتی30-60در الیه . بوده و به ترتیب میزان شوري آنها افزایش داشته است05/0دار در سطح معنی
60-90ه در الی. متفاوت و مقدارشان کمتر بوده استT3اند اما هر دو با تیمار داراي مشابهت آماري از لحاظ میزان شوري بوده

هاي مشـابهی  داراي شوريT3و T2دار داراي کمترین میزان شوري بوده اما تیمارهاي به صورت معنیT1متري تیمار سانتی
شباهت از نظر میزان شوري وجود دارد و در T3و T2متري نیز همانند الیه باالیی خود در تیمار سانتی90-120الیه . اندبوده

.اري میزان شوري کمتر بوده استدبه صورت معنیT1تیمار 
هایی چند روزه بالفاصله پـس از اعمـال آخـرین تیمـار شـوري، اثـر       ها به دلیل وقوع بارندگیدر دور چهارم نمونه برداري

هاي الگوهاي توزیع زمانی شوري ارائه شـده نـوعی آبشـویی در پروفیـل خـاك      تیمارها از بین رفته است به صورتی که در شکل
.شوددیده می
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گیرينتیجه
نیـز داراي شـوري   30-60الیـه  . ها بیشتر بـوده اسـت  از سایر الیه0-30در سیستم آبیاري سطحی میزان شوري در الیه 

نسبت به هم تفاوت چندانی نداشـته و  90-120و 60-90هاي الیه. باشدهاي زیرین خود میو بیشتر از الیه0-30کمتر از الیه 
. اندراي شوري عصاره اشباع کمتري بودههاي فوقانی خود دااز الیه

میزان شوریشان متفـاوت بـوده و بـه ترتیـب افـزایش      05/0در سطح T3و T1 ،T2متر تیمارهاي سانتی0-30در الیه 
انـد امـا هـر دو    داراي مشابهت آماري از لحاظ میـزان شـوري بـوده   T2و T1متر تیمارهاي سانتی30-60در الیه . داشته است
دار بـه صـورت معنـی   T1متري تیمـار  سانتی60-90در الیه . متفاوت و مقدار آن کمتر بوده استT3یشان با تیمار میزان شور

متـري   سـانتی 90-120در الیـه  . انـد هاي مشابهی بـوده داراي شوريT3و T2داراي کمترین میزان شوري بوده اما تیمارهاي 
داري از میزان شوري کمتري برخـوردار بـوده   به صورت معنیT1تیمار از نظر میزان شوري مشابهت داشته وT3و T2تیمار 
.است

منابع
بررسی تاثیر استفاده از پساب شـهري و روش هـاي مختلـف آبیـاري بـر      ،1387، احمدي، شهرام،.ع.، ح، مراد.اصالح،)1
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بـراي مـدیریت   SALTMED، مدلسازي ریاضی واکنش نیشکر به شوري آب آبیاري و کـاربرد مـدل   1388، .گالبی، م)2

.ندانشگاه شهید چمرااهواز، عبدعلی ناصري، آبیاري نیشکر در مناطق گرم و خشک، 
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