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 دانشگاه صنعتی اصفهان

 تغییرات عناصر پرمصرف خاک)ازت، فسفر، پتاسیم( در آبیاری سریالی

 

 *سید محمد جواد لطیفی دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

 دانشگاه شهید چمران اهوازمنا گالبی استادیار گروه آبیاری و زهکشی 

 عبد علی ناصری استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

 latifimohamadjavad@gmail.com، پست الکترونیکی:  ۳۳۰۱۰۴۳۹۳۹۰تلفن نویسنده اصلی:*

 

 چکیده

خاک در آبیاری سریالی آزمایشی به صورت طرح کامل تصادفی در  عناصر پرمصرفبه منظور بررسی تغییرات 

دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید.  مهندسی علوم آبدر مزرعه تحقیقاتی دانشکده  ۴۹-۴۹ سال زراعی

سه قطعه مزرعه در نظر گرفته پژوهش ب( بود. در این آ تیمارهای طرح شامل دو نوع آب آبیاری)کارون و زه

شد.  ب مزرعه قبل آبیاری میآ های بعدی با زه و قطعه )رودخانه( ری مزرعه اول با آب شیرینشد که آبیا

دوره زمانی و در سه عمق خاک صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی خاک  چهارها در  برداری نمونه

ه آفتابگردان بر مزرع بر هر سه عنصر اثر معنادار داشته و برای نشان داد که اعمال تیمار برای مزرعه سویا

های فسفر و پتاسیم اثرات معنادار بوده است. بررسی نتایج اثر زمان حاکی از اختالف دوره پس از برداشت  یون

چنین پتاسیم در هیچ یک از  باشد. هم میسویا  ل از کشت برای یون فسفر مزرعه برای ازت کل، دوره قب

ندارد. ازت کل در مزرعه آفتابگردان بدون اختالف و فسفر نیز های زمانی هر دو مزرعه اختالف معناداری  دوره

 باشد. اثر اعماق مختلف خاک در هر دو مزرعه اختالف معنادار دارند.  یش تا دوره میانه اجرای تیمار میبا افزا

  آب آبیاری سریالی، عناصر پرمصرف خاک، زه های کلیدی: واژه

 

 مقدمه -۱

بیشتر به تولیدات کشاورزی از مسائل مهمی است که امروزه بشر با آن رشد فزاینده جمعیت جهان و نیاز 

روبروست. در این ارتباط محدودیت منابع آب و خاک به عنوان بستر اصلی تولیدات کشاورزی نیز مطرح بوده و به 

کشاورزی از  های . بیشتر آب]۹[های کشورهای مختلف قرار دارد  خصوص استفاده بهینه از منابع آب در سرلوحه فعالیت

. لیکن از آن جایی که معموال در مناطق خشک و نیمه خشک آب مصرفی در کشاورزی ]۲[باشند  نظر کیفیت مناسب می

ویژه با وضعیت زهکشی نامناسب و ضعیف، موجبات تراکم  حاوی مقادیری از امالح محلول است، در طی زمان و به

دهند که  خواص فیزیکی و شیمیایی خاک را تحت تاثیر قرار می ها بعضی .نمک]۰[سازد  های محلول را فراهم می نمک

گذارد. زیرا رشد گیاه به طور مستقیم تحت تاثیر  این به نوبه خود بر خاک به عنوان محیطی مناسب برای رشد گیاه تاثیر می

گیرد.  رار میهای موجود در محلول خاک ق های سدیم و کلر و سایر نمک و غلظت امالح نمک از جمله یون pHمیزان 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

 1395شهریور  2-4

 دانشگاه صنعتی اصفهان

تخلخل  بندی و کاهش ها، تورم و پراکندگی ذرات رس، سله افزایش میزان سدیم در محلول خاک، سبب تخریب خاکدانه

توان گفت که آب مازاد بر مصرف  . از علل اساسی آلودگی آب و خصوصا خاک می]۴[و نفوذ پذیری خاک خواهد شد

های اضافه شده از  نماید. این آب حاوی اغلب نمک ریشه عبور میگیاهان به داخل خاک نفوذ پیدا کرده و از منطقه 

ها در حین نفوذ عمقی اغلب  های ناشی از نشت آب از کانال محیط خاک بوده با حجم کمتر و غلظت بیشتر همراه با آب

باشند. لذا این  ها مازاد بر مقدار معمول نمک در آب آبیاری می نمایند. این نمک های خاک و الیه زیرین را حل می نمک

( در مطالعه ۹۳۳۱کیلن و همکاران) .]۹[گردد   تغلیظ نمک و قابلیت انتقال آن از طریق آب عامل اصلی آلودگی می

ب به عنوان آب آبیاری نیز استفاده شده نتایج ذیل به دست آمده است. آنها آ خود از دلتای نیل که در آن از زهموردی 

دسی زیمنس بر متر  ۳/۴آب با شوری کمتر از  ن مترمکعب زهمیلیو ۹۰۰۳۳توان گفت که  د که به طور نظری میبیان کردن

است که با در نظر  ۹۳۳۰-۹۳۳۴ب تولیدی در سال آبی آ درصد زه ۴۴ارد. این مقدار معادل برای استفاده مجدد وجود د

 ۳۳۳۳ل استفاده مجدد از زهاب به های شهری و صنعتی، پتانسی آب در اثر آلودگی تن نیاز آبشویی و تخریب کیفیت زهگرف

توان به طور موثر مورد استفاده قرار  میلیون متر مکعب آن را می ۴۳۳۳ه رسد ک می ۱/۰میلیون متر مکعب با حداکثر شوری 

جدد از است. راهبرد رسمی استفاده م ۹۳۳۰-۹۳۳۴میلیون مترمکعب بیشتر از آب برگشتی سال آبی  ۱۳۳۳داد. این مقدار 

وبی حفظ شده طح وسیع موجب افزایش قابل مالحظه شوری خاک نشده است. بیالن نمک در دلتای نیل به خب در سآ زه

داری تعادل نمک توان استفاده مجدد از زهاب را در مصر موفقیت آمیز دانست. از عواملی که به پای است و به این سبب می

شده هستند و درصد این اراضی زهکشی  ۳۳اره کرد که توان به این موضوع اش اند، می ب کمک کردهآ با استفاده از زه

( نشان ۹۰۴۴. آقا براتی و همکاران )]۱[ها با آب شیرین موجب افزایش شدید شوری نشده است اختالط آب برگشتی آن

دار غلظت نیتروژن، منیزیم، کادمیوم، کلسیم، فسفر و پتاسیم در  با فاضالب شهری سبب افزایش معنی دادند که آبیاری

دهد. آبیاری با فاضالب شهری سبب  و غلظت سدیم را در خاک افزایش میاک، برگ و میوه درختان زیتون می شود خ

که به طور کلی با توجه کند  ( بیان می۹۰۳۳. مسعودی آشتیانی و همکاران )]۱[افزایش عملکرد میوه و وزن برگ گردید

یاری با فاضالب به دلیل وجود ترکیبات مختلف شیمیایی و آلی دهد که آب یهای انجام شده، شواهد نشان م گیری به اندازه

)از جمله غلظت باالی منیزیم( به خصوص در شرایط تحت کشت و حضور گیاه، در راستای بهبود ساختمان خاک و 

( گزارش کرد که استفاده از فاضالب تصفیه ۹۰۴۰. پروان )]۳[افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک عمل نموده است

کاهش اسیدیته، افزایش شوری، افزایش عناصری چون سدیم، کلسیم، منیزیم، کلر در بخش محلول خاک و افزایش شده، 

. حسن لی ]۴[نیتروژن کل، فسفر قابل جذب و افزایش عناصر سنگینی مانند نیکل، کادمیوم و کروم را به دنبال داشته است

افزایش عناصر اصلی و کاهش شوری خاک به خصوص  موجب  ( گزارش کردند که استفاده از پساب،۹۰۴۴و سعادت )

. ستین و ]۳[الیه سطحی خاک شده است Kو  pH ،Pو افزایش  Mgو  Na ،Caدر الیه سطحی و همچنین کاهش 

( در ارزیابی خاک آبیاری شده توسط زهاب در طرحی در ترکیه به این نتیجه دست یافتند که در طول دو ۲۳۳۰همکاران)

% کاهش یافته ولی این نکته را متذکر شدند که ۰۳از خاک و پایش آن شوری اشباع آن به اندازه سال نمونه برداری 

ها میزان شوری خاک  م بوده و ممکن است با افزایش سالممکن است به دلیل این باشد که طول دوره برداشت داده ک

ی جنوب شرق آمریکا و آبیاری آن با ها ( با کشت چمن گندمی در خاک۹۳۳۳) . هایز و همکاران]۰۱[افزایش پیدا کند

ماه نشان دادند که آبیاری با پساب شوری، نیتروژن نیتراتی، فسفر، پتاسیم،  ۹۱آب چاه و پساب فاضالب شهری به مدت 

سدیم، مجموع کلسیم و منیزیم و درصد سدیم تبادلی خاک را بیش از آبیاری با آب چاه افزایش داده است ولی اسیدیته 

( با ارزیابی پیامد دراز مدت آبیاری با پساب نشان دادند ۹۳۳۲. منکینو و پپر )]۰۰[چشمگیری نکرده است خاک ها تغییر
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ی آبیاری شده ها قابل جذب و پتاسیم قابل جذب خاک سال آبیاری هدایت الکتریکی، سدیم محلول، فسفر ۰/۰که پس از  دانشگاه صنعتی اصفهان

ری شده با پساب در های آبیا ن آلی و نیتروژن کل خاکاست. کرب های آبیاری شده با آب چاه بوده با پساب بیش از خاک

ها چندان  این خاک pHسال نخست آبیاری بیشتر بوده است ولی  دوهای آبیاری شده با آب چاه تنها در  مقایسه با خاک

بر کیفیت خاک مفید ارزیابی  تفاوتی نداشته است. به هر حال، آن ها در پژوهش خود تاثیر آبیاری با پساب را

 .  ]۰۱[اند هکرد

در این مقاله هدف بررسی برخی خصوصیات شیمیایی خاک تحت آبیاری سریالی مدنظر است که در این نوع آبیاری آب 

 شود.  عه از زهاب مزرعه پیشین تامین میمورد نیاز هر مزر

 ها مواد و روش -۲

دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز  یکجهت انجام این پژوهش مزرعه تحقیقاتی شماره 

متر از سطح دریا دارای  ۲۳ثانیه و با ارتفاع  ۹۴دقیقه و  ۹۴درجه و  ۰۹در نظر گرفته شد. شهر اهواز با عرض جغرافیایی 

متر  یلیم ۴۱های بسیار گرم است. متوسط بارندگی مقارن با فصل کشت بهاره  آب و هوای خشک و نیمه خشک با تابستان

درجه  ۴/۲۳ما نیز برای اسفند ماه و میانگین د ۳/۹۲برای خرداد ماه و ۹/۴۴باشد. حداکثر و حداقل دما برای کشت بهاره  می

 . سانتی گراد است
انجام گردید. قطعه زراعی مورد نظر به سه  ۳۰-۳۴عملیات صحرایی این تحقیق در کشت بهاره سال زراعی  

وری آستانه تحمل آن ها افزایش ت سه نوع گیاه ذرت، سویا و آفتابگردان که به ترتیب شبخش تقسیم گردید که برای کش

یابد در نظر گرفته شد. پس از استقرار سیستم آبیاری و زهکشی در مزرعه عملیات کاشت انجام گردید که با توجه به  می

و زهاب حاصل از دو مزرعه جهت آبیاری نیاز آبی گیاهان دور آبیاری تعیین شد و از دو منبع آبیاری رودخانه کارون 

قطعات زراعی استفاده شد. سیستم آبیاری بدین صورت بود که ابتدا مزرعه ذرت با آب رودخانه کارون به عنوان منبع آب 

شیرین آبیاری می شد. سپس زهاب مزرعه ذرت جمع آوری و برای آبیاری مزرعه سویا مورد استفاده قرار گرفت. در 

صفر در نظر  زهاب مزرعه سویا برای آبیاری مزرعه آفتابگردان استفاده شد که زهاب خروجی از مجموعهمرحله آخر نیز 

های سویا و آفتابگردان که عملیات اجرای تیمار در آن صورت گرفت طرح آزمایشی مورد نظر به  گرفته شد. برای قطعه

. زمان اعمال کامال تصادفی در سه تکرار برای دو تیمار آبیاری با آب کارون و زهاب در نظر گرفته شد طرح صورت

 چهارها در  لیه گیاه انجام شد. نمونه برداریبرگی شدن و استقرار او چهارها برای گیاه سویا و آفتابگردان پس از  تیمار

اجرای تیمار و پس از برداشت محصول صورت گرفت. برخی دوره زمانی قبل از کاشت، قبل از اجرای تیمار، میانه 

گیری به صورت دست نخورده انجام  مخصوص ظاهری با استفاده از نمونهخصوصیات فیزیکی خاک از قبیل بافت و جرم 

شد. بافت خاک به روش هیدرومتری و تعیین کالس بافت آن با استفاده از جدول مثلث بافت خاک انجام شد. رطوبت در 

 یک جدول در گیری شد. فحات فشاری )پرژر ممبران( اندازهت مزرعه و نقطه پژمردگی نیز با استفاده از دستگاه صظرفی

برخی خصوصیات فیزیکی خاک محل آزمایش ارائه شده است. نمونه برداری جهت تعیین پارامترهای شیمیایی خاک از 

 های تعیین شده انجام شد. توسط اوگر از تیمارمتر  سانتی  ۱۳ -۳۳و ۰۳-۱۳، ۳-۰۳سه عمق 
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های خاک در آزمایشگاه در محل سرپوشیده و در هوای آزاد خشک شدند سپس بوسیله خرد کن  نمونه

ستفاده گردید برای تعیین ازت کل خاک از روش کجدال ا میلی متری عبور داده شدند. دومکانیکی خرد شده و از الک 

های خاک با اسید سولفوریک و کاتالیزور هضم گردیده و سپس با استفاده از هیدروکسید سدیم و  بدین صورت که نمونه

های خاک با محلول  م گردید. نمونهاز روش اولسن انجاگیری یون فسفر با استفاده  ید بوریک تقطیر انجام شد. اندازهاس

گرفت. یون پتاسیم نیز ها صورت  نانومتر قرائت ۴۴۳تر در طول موج مخلوط ترکیب شده و با استفاده از دستگاه اسپکتوفتوم

برای تجزیه و تحلیل . ]۰۱[فتومتری پس از تعیین منحنی استاندارد و استفاده از محلول استات آمونیوم انجام شد با روش فلم

. کشیدگی، استفاده گردید Excel2013و  spss16طالعات حاصل از مراحل مختلف این تحقیق از نرم افزار آماری ا

ها از آزمون فاکتوریل با پایه طرح کامل  جهت مقایسه میانگینها مورد بررسی قرار گرفت و  چولگی و نرمالیته داده

  استفاده شد. تصادفی و آزمون دانکن 

 نتایج و بحث -۹

باشد که جرم مخصوص ظاهری آن  بافت خاک در سه عمق مختلف سیلتی لوم می یک باتوجه به جدول شماره

 اند. گیری شده اندازهدرصد  ۹۱و  ۰۲متغیر است و رطوبت در نقاط ظرفیت مزرعه و پژمردگی به ترتیب  ۱/۹تا  ۴/۹از 

 اثر اصلی تیمار -۹-۱

داری بر  دهد که این تیمار اثر معنی میزان ازت کل مزرعه سویا نشان میب و کارون بر آ نتایج بررسی اثر تیمار زه

ها در دو تیمار  از معنادار نبودن اختالف میانگین(. اما نتایج مزرعه آفتابگردان حاکی ۹ میزان ازت کل داشته است)شکل

بیشتر بوده ولی برای مزرعه  ب از کارونآ چنین در این مزرعه مقادیر میانگین ازت کل برای تیمار زه (. هم۴ است)شکل

 باشد. مشابه نتایج مزرعه آفتابگردان می( ۹۰۴۴سویا این قضیه بالعکس است. نتایج آقا براتی و همکاران)
 ۹۱۳/۹۳ (ppm)بآزه تیمار در و ۴۱۴/۹۲ (ppm)برابر کارون تیمار در فسفر یون میانگین دو شکل به توجه با

 نکته این. شود معنادار سویا مزرعه در میانگین دو این اختالف که است شده موجب درصدی ۲۲ اختالف این که است

 است. بیشتر زهاب تیمار از کارون تیمار فسفر یون میانگین که است اهمیت حائز

 به و بوده معنادار تیمار نوع دو در اختالف ،(۱شکل)آفتابگردان مزرعه فسفر میزان بر تیمار اصلی اثر بررسی در

(، هایز و ۹۰۴۰است. نتایج مشابهی را نیز حسن لی و سعادت) بیشتر کارون از بآ زه تیمار توجهی قابل میزان

 اند. ( بدست آورده۹۳۳۲و منکینو و پپر)( ۹۳۳۳همکاران)

 برخی خصوصیات فیزیکی خاک محل آزمایش -۱جدول

 بافت (٪)شن (٪)سیلت (٪)رس (cm)عمق
جرم مخصوص 

  ظاهری
   ⁄ F.C P.W.P 

۰۳ - ۳ ۱/۲۲ ۹/۱۲ ۰/۲۱ Si - L ۴/۹ ۰۲ ۹۱ 

۱۳ - ۰۳ ۱/۲۰ ۱/۱۹ ۲۱ Si - L ۱۱/۹ ۰۲ ۹۱ 

۳۳ - ۱۳ ۲/۲۰ ۳/۱۹ ۲/۲۰ Si - L ۱/۹ ۰۲ ۹۱ 
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ن

 تایج

 بررسی

 اثر

 تیمار

 بآ زه

 و

 کارون

 بر

 میزان

 یون

 پتاسیم

 دو هر

 مزرعه

 و سویا

آفتابگر

 دان

 نشان

 دهد می

 این که

 تیمار

 اثر

( نیز نتایج ۹۳۳۳( و هایز و همکاران)۹۰۴۰(، پروان)۹۰۴۴آقا براتی)(. ۱و۰شکل)است داشته یون این میزان بر داری معنی

 است زهاب تیمار از بیشتر سویا مزرعه کارون تیمار در پتاسیم که است این در مزرعه دو مشابهی را مشاهده کردند. تفاوت

 باشد زهکشی سیستم امر این دلیل است ممکن. است بیشتر کارون تیمار از زهاب تیمار پتاسیم آفتابگردان مزرعه در ولی

 است. بوده آزاد زهکشی صورت به آفتابگردان مزرعه در ولی داشته قرار سویا مزرعه در که

 اثرات فرعی -۹-۲
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شود.  ک به اثرات فرعی آن نیز اشاره میازت کل، فسفر و پتاسیم خا پس از بررسی اثرات اصلی تیمار بر میزان

 باشد که به تفکیک مورد بحث قرار خواهد گرفت.  ین اثرات شامل اثر زمان و عمق میا

دهد که ابتدا این مقدار باال بوده سپس بر اثر آبیاری با  میزان ازت کل مزرعه سویا نشان میبررسی اثر زمان بر 

فته که باعث اختالف مقدار کاسته شده و پس از آن با توجه به اعمال تیمار زهاب این مقدار افزایش یا آب شیرین این

 (.۳های مختلف نمونه برداری شده است)شکل معنادار دوره
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 اختالف معنادار ندارند.درصد  ۱آماری بر اساس آزمون دانکن در سطح ه دارای حرف مشترک هستند از لحاظ در هر شکل میانگین هایی ک

ی درصد در تمام ۱میزان ازت کل در اعماق مختلف خاک مزرعه سویا نیز با توجه به آزمون دانکن در سطح 

 (. ۹۳یابد)شکل هش میباشد و از سطح به عمق مقدار این یون کا اعماق دارای اختالف معنادار می

وت دارد و اها تف در دوره قبل از کشت با بقیه دورهفسفر مزرعه سویا فقط ات یون رتغیی هشت با توجه به شکل

 میزان این یون تقریبا در سه دوره بعدی ثابت است. 

رعه سویاست این نتیجه استنباط که نشان دهنده تغییرات یون فسفر در اعماق مختلف خاک مز ۹۹در شکل

 بوده و از سطح به عمق خاک این مقدار کاهش پیدا کرده است.ها معنادار  که همانند ازت کل اختالف میانگینشود  می

دهد که اختالف  ( نشان می۳پتاسیم مزرعه سویا)شکلبررسی نتایج آزمون دانکن بر تاثیر زمان در میزان یون 

مختلف روند خاصی برای تغییرات این یون در اعماق  ۹۲چنین با توجه به شکلها در همه دورهها معنادار نبوده هم میانگین

 خاک مشاهده نشد. 

دهد که دوره  ( نشان می۹۰برداری )شکل فتابگردان با توجه به زمان نمونهبررسی نتایج میزان ازت کل مزرعه آ

ها  و در کل در تمامی دورهپس از برداشت بیشترین مقدار ازت را داشته و دوره میانه اجرای تیمار کمترین مقدار را داشته 

 تالف معناداری وجود ندارد. بر اساس آزمون دانکن اخ

دیگر  سانتی متر( مزرعه آفتابگردان اختالف معناداری با دو الیه ۳-۰۳میزان ازت کل در الیه سطحی خاک )

آید که با توجه به آبیاری توسط زهاب با شوری باال باعث تجمع ازت در الیه ی سطحی  داشته و این نتیجه بدست می

 (.۹۱خاک شده است)شکل

دهد که میزان فسفر در مزرعه آفتابگردان در طول زمان افزایش پیدا کرده اما این افزایش  نشان می ۹۴نتایج شکل

ها اختالف  پیدا کرده است ولی در تمامی دورهتا دوره میانه اجرای تیمار بوده و دوره پس از برداشت این مقدار کاهش 

ها معنادار بوده و از سطح به عمق میزان یون فسفر کاهش  چنین در اعماق خاک نیز اختالف ها معنادار است. هم میانگین

 (. ۹۳پیدا کرده است)شکل
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        درصد اختالف معنادار ندارند. ۱بر اساس آزمون دانکن در سطح  آماریه دارای حرف مشترک هستند از لحاظ در هر شکل میانگین هایی ک

ها اختالف معناداری ندارد  ند مزرعه سویا در هیچ یک از دورههمان ۹۱آفتابگردان طبق شکلیون پتاسیم مزرعه        

اما تغییرات این یون در عمق خاک همانند یون فسفر دارای اختالف معنادار و از سطح به عمق خاک کاهش 

 (.۹۴یابد)شکل می

نتایج تحقیقات آقابراتی و نتایج بدست آمده در این تحقیق برای اثرات فرعی اعمال تیمار مشابه 

 ( می باشد.۹۳۳۲( و منکینو و پپر)۹۳۳۳(، هایز و همکاران)۹۰۴۴(، حسن لی و سعادت)۹۰۴۰(، پروان)۹۰۴۴همکاران)

 

 مراجع -۹
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 .۴۰۴-۴۰۳. جلد اول، صفحات۴۴مقاالت نهمین کنگره علوم خاک ایران. تهران. شهریور 
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