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تأثير همزمان مدیریت آبی و بافت خاک بر الگوی تغييرپذیری شوری خاک
باغهای پسته رفسنجان
عليرضا اوجی ،1اردوان کمالی

2

مقاله برگرفته از پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشجویی

تاريخ دريافت19/30/42 :
تاريخ پذيرش19/31/94 :

چکیده
شناخت تغییرات زماني و مکاني خصوصیات خاک ،به ويژه در اراضي کشاورزي ،بدون شک راه گشاي مديريت بهینه و
برنامهريزي خاص مکاني است .در اين پژوهش ،تأثیر مديريت آبي و بافت خاک بر الگوي پراکنش قابلیت هدايت الکتريکي
بخشي از باغهاي پستهي منطقهي هرمزآباد رفسنجان مورد بررسي قرار گرفت .براي اين منظور ،شبکهاي منظم با ابعاد  633در
 633متر بر روي محدودهي مطالعاتي اعمال گرديد و مختصات جغرافیايي  77نقطهي مشاهداتي به دست آمد .سپس در هر
نقطه ،از عمقهاي صفر تا  23 ،23تا  03و  03تا  943سانتيمتري نمونهبرداري صورت گرفت .پس از انجام آزمايشهاي
فیزيکي و شیمیايي الزم بر روي نمونهها ،به منظور ترسیم نقشههاي کريجینگ معمولي خصوصیات مورد مطالعه ،مراحل
واريوگرافي و تخمین در نرمافزار ايلويس صورت پذيرفت .نتايج نشان دهندهي اثر قابل توجه بافت خاک و مديريت آبي منطقه
در روند افزايش شوري خاک از سمت جنوب به طرف شمال منطقه در هر سه عمق مطالعاتي بود .به عبارت ديگر ،ريزترشدن
بافت خاک از يک سو و نیز افزايش دور آبیاري (از متوسط  40به  64روز) از سوي ديگر ،موجبات افزايش شوري خاکها از
سمت جنوب به طرف شمال منطقهي مطالعاتي را فراهم نموده است.
واژههای کليدی :بافت خاک ،زمين آمار ،قابليت هدایت الکتریکی ،مدیریت آبی.

 -9دانشجوي سابق کارشناسي ارشد رشتهي خاکشناسي دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان ،تلفن تماس .31975932350
claymineral_84@yahoo.com

 -4استاديار گروه خاکشناسي دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان ،تلفن تماس .3019-0434391

a.kamali@vru.ac.ir
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مقدمه
شوري خاک از محدوديتهاي مهم اراضي براي تولید
محصوالت کشاورزي است (دي و همکاران .)4399 ،اين
محدوديت به ويژه در مناطق خشک و نیمهخشک که مقدار
تبخیر و تعرق پتانسیل از مقدار بارندگي زيادتر است ،بیش
از ساير نقاط به چشم ميخورد (فائو9100 ،؛ بردي و ويل،
 .)4337بههمین دلیل مساحت زيادي از اراضي در نواحي
خشک و نیمهخشک بر اثر شوري زياد فاقد قابلیت کشاورزي
هستند (سايز و همکاران9119 ،؛ دنت و يانگ .)9109 ،با
وجودي که شرايط آب و هوايي و ژئوپدولوژيکي
(ژئومرفولوژي ،سنگشناسي و خاک) ،از عوامل اصلي
گسترش شوري در اين مناطق گزارش شدهاند (مؤمني،
4337؛ عباسي ،)4331 ،شور شدن ثانويه زمینهاي غیرشور
نیز بهعلت آبیاري با منابع آب با کیفیت نامناسب همچنان
باغها و مزارع کشاورزي را تهديد مينمايد .تخريب اراضي
ناشي از اين نوع شورشدن ،بهخصوص در دهههاي اخیر که
رشد جمعیت و کاهش زمینهاي حاصلخیز جوامع را ناچار
به استفاده از منابع خاکي و آبي نامرغوب و به کارگیري
بیش از حد توان اراضي نمودهاست ،به عمدهترين معضل
زيست محیطي زمینهاي کشاورزي تبديل شدهاست (فائو،
 9112و  .)9100عالوه بر کیفیت آب آبیاري و نحوه
مديريت آن ،ويژگيهاي خاک نیز در میزان محدوديت
شوري اراضي موثر هستند (دوايک و همکاران4335 ،؛
القباري .)4399 ،از میان اين ويژگيها ،بافت خاک يکي از
مهمترين عوامل موثر بر شورشدن سرزمین است که بر روي
خصوصیاتي چون عمق بحراني سطح آب زيرزمیني،
نفوذپذيري ،مقدار و سهولت آبشويي امالح و زهکشي موثر
است (هیل4332 ،؛ مروين و کلیمپوت )4336 ،و به عبارتي،
تأثیري که مديريت آبیاري بر اراضي دارد با توجه بافت خاک
اراضي ميتواند متفاوت باشد (اوجي و همکاران 9013 ،و
اقباري .)4399 ،از آنجا که خصوصیات مختلف خاک (از
جمله بافت و شوري) ،داراي تغییرات زماني و مکاني از
مقیاسهاي کوچک تا بزرگ ميباشند که تحت تأثیر
خصوصیات ذاتي (مانند فاکتورهاي خاکسازي) و غیرذاتي
(مانند عملیات مديريتي خاک ،کوددهي و تناوب زراعي)
قرار ميگیرند (کوئین و ژانگ 4334 ،و گادوين و میلر،
 ،)4330شناسايي خاکهاي شور و پهنهبندي تغییرات
مکاني ويژگيهاي مهمي نظیر بافت و شوري آنها ،نخستین

گام منطقي بهمنظور مقابله با مشکالت آنها و مديريت
بهینه در راستاي برنامهريزي خاص مکاني 9به شمار ميرود
(امیني .)9070 ،براي رسیدن به اين مهم ،استفاده از
روشهاي زمینآماري که قادر به پردازش و خالصهسازي
الگوهاي توزيع مکاني متغیرهاي مورد نظر از طريق
بهکارگیري تکنیکهاي میانيابي ميباشند ،توسط محققین
متعدد توصیه شده است (محمدي .9006 ،وبستر و الیور،
 .4339سمک و همکاران .4337 ،دپاز و هکاران.)4399 ،
زمین آمار 4يکي از زيرمجموعههاي مهم آمار مکاني است که
قادر به ارايهي مجموعهي وسیعي از تخمینگرهاي آماري
بهمنظور برآورد خصوصیات مورد نظر در مکانهاي
نمونهبرداري نشده با استفاده از اطالعات حاصل از نقاط
نمونهبرداريشده ميباشد (گوارتس .)9117 ،با توجه به
اهمیت اقتصادي پسته که از محصوالت درآمدزاي کشور
محسوب ميشود ،نقش و اهمیت پژوهش در ارتباط با تعیین
مناطق مناسبتر و با پتانسیل باالتر براي تولید پسته و به
تبع آن ،افزايش راندمان تولید اين محصول ،بیش از پیش
احساس ميشود .در اين راستا شهرستان رفسنجان با سطح
کشتي بالغ بر  993هزار هکتار ،عمدهترين مرکز تولید اين
محصول در جهان ،ايران و استان کرمان به شمار ميآيد.
به طوري که سهم اين شهرستان از سطح زيرکشت بارور اين
محصول در جهان ،ايران و کرمان ،به ترتیب 02 ،42 ،و 53
درصد ميباشد (میرزايي و چیذري.)9000 ،
هدف از اين پژوهش تأثیر همزمان مديريت آبي و بافت
خاک بر الگوي تغییرپذيري قابلیت هدايت الکتريکي و
مادهي آلي باغهاي پستهي منطقهي هرمزآباد رفسنجان
ميباشد.

مواد و روشها
معرفی منطقه مطالعاتی
منطقهي مورد مطالعه با مساحتي حدود  9633هکتار،
در بیست کیلومتري حومهي غربي رفسنجان -هرمزآباد-
واقع شده است .از لحاظ موقعیت جغرافیايي ،اين منطقه در
حد فاصل طولهاي جغرافیايي  66˚ 20′ 7/07″تا 60/45″
 66˚ 22′شرقي و عرضهاي جغرافیايي  03˚ 47′ 49/91″تا
1 - Site-specific management
2- Geostatistics
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 03˚ 03′ 2/57″شمالي قرار دارد .منطقهي هرمزآباد ،در
واحد فیزيوگرافي دشت دامنهاي واقع شده است و مواد
مادري آن ،داراي منشأ آبرفتي ميباشند .پوشش گیاهي
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منطقه ،به طور عمده ،درخت پسته ميباشد .رقم غالب پسته
در منطقه ،اوحدي است و سن درختان ،به طور متوسط،
سي سال ميباشد.
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خلیج فارس
درياي عمان

شکل( :)1موقعيت منطقهی مطالعاتی به همراه  77نقطهی مشاهداتی

مطالعات ستادی ،صحرایی و آزمایشگاهی

مطالعات زمين آماری

از آن جايي که روش نمونهبرداري شبکهاي منظم،
معمولترين شیوه در مطالعات زمینآماري ميباشد
(محمدي .)9006 ،شبکهاي منظم با ابعاد  633در  633متر
بر روي محدودهي مطالعاتي اعمال گرديد و بدين ترتیب،
مختصات جغرافیايي  77نقطهي مشاهداتي به دست آمد.
نظر به اين که تراکم عمدهي ريشهي درختان پستهي بالغ
در عمقهاي بیش از  23سانتيمتري ميباشد (حسینيفرد،
 .9000حسینيفرد و همکاران )4393 ،سه عمق صفر تا
 23 ،23تا  03و  03تا  943سانتيمتر تعیین و در هر نقطه
و از سه هر عمق نمونهبرداري صورت گرفت و پس از
هواخشک نمودن نمونهها و عبور آنها از الک دو میليمتري،
قابلیت هدايت الکتريکي عصارهي اشباع خاک با استفاده از
دستگاه هدايتسنج سنسو دايرکت (رودز )9115 ،و بافت
خاک با استفاده از روش هیدرومتر (جي و باودر ،)9115 ،در
هر يک از اعماق مزبور اندازهگیري شد.

پس از به دست آمدن نتايج آزمايشگاهي با بررسي
چگونگي توزيع دادهها ،خالصهي آماري آنها با استفاده از
نرمافزار اسپياساس 9استخراج گرديد .سپس ،به منظور
پهنهبندي متغیرهاي مزبور در هر عمق ،مرحلهي واريوگرافي
و تهیهي نقشههاي کريجینگ با استفاده از نرمافزارهاي
ژئوئیز ،4وريووين 0و سورفر 2انجام گرفت .در نهايت،
نقشههاي کريجینگ هرکدام از متغیرها تهیه و مورد تجزيه
و تحلیل قرار گرفتند .فرمول واريوگرام مورد استفاده به
صورت زير ميباشد.
() 9

)1 N ( h
 ( h) 
[ z ( xi  h)  z ( xi )]2

2 N (h) i 1

که در اين معادله Z(xi) ،بیانگر مقدار متغیر مورد نظر
در موقعیت x؛ ) Z(xi+hمقدار متغیر مزبور در موقعیت
1 - SPSS
2 - Geoeas
3 - Variowin
4 - Surfer
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 x+hو ) N(hتعداد جفت نمونههاي به کار رفته در
محاسبه به ازاي فاصلهي  hاست (وبستر و الیور 4339 ،و
لي و هیپ.)4330 ،
هرچند بررسي نقشههاي کريجینگ ذرات شن ،سیلت و
رس که بر مبناي نمايش يک متغیر هدف پايهريزي شدهاند،
تا حدود زيادي واقعیت موجود در منطقه را به عرصهي
ظهور ميگذارد .لیکن استفاده از ساختارهاي ترکیبي
متغیرها و اعمال برهمکنش آنها ديد بهتري از روند
تغییرپذيري خصوصیات خاک را براي منطقهي مورد مطالعه
در اختیار قرار ميدهد .الزم به توضیح است که القمري و
االشکار ( )9154بهمنظور تعیین کالس بافت خاک ،مثلثي را
طراحي نمودند که در آن ،برخالف مثلث بافت خاک
ارايهشده توسط سازمان کشاورزي اياالت متحده ،9تنها از
درصد نسبي دو ذرهي شن و رس استفاده شده است.
بنابراين ،بهمنظور ترسیم نقشهي کريجینگ بافت خاک،
ابتدا فرمان نمايي 4مبني بر بازسازي مثلث بافت خاک مزبور
در محیط نرمافزاري ايلويس 0نوشته شد و سپس ،نقشههاي
کريجینگ دو ذرهي شن و رس با يکديگر تلفیق شدند .در
نهايت ،نقشهي کريجینگ بافت خاکهاي منطقهي
مطالعاتي ترسیم گرديد .به منظور بررسي دقت
اندازهگیريها و محاسبات کريجینگ از درصد کارايي مدل
( )EF2استفاده گرديد (گرينوود و همکاران .9106 ،ويسنت-
سرانو و همکاران .)4330 ،فرمول مربوط به اين شاخص به
صورت رابطه زير است:

() 4

50
نتایج و بحث
قبل از انجام هرگونه تجزيه و تحلیل آماري ،سازماندهي
دادههاي اولیه و ارايهي يک خالصهي آماري از توزيع دادهها
ضروري است .خالصهي آماري دادهها در جدول( )9نمايش
داده شدهاند .اولین کار براي ورود به يک مطالعهي
زمینآماري ،بررسي تبعیت دادهها از توزيع نرمال است.
هرچند تبعیت از توزيع نرمال شرط الزم نیست ،اما در
صورتي که توزيع دادهها نرمال باشد ،فرايند میانيابي از
دقت باالتري برخوردار خواهد بود (وبستر و الیور.)4339 ،
بررسي ضريب چولگي و نیز نتیجهي حاصل از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف 6نشان داد که تنها ،شوري خاک در
عمق اول (صفر تا  23سانتيمتري) از توزيع نرمال تبعیت
نميکند .بنابراين ،ابتدا دادههاي مربوط به قابلیت هدايت
الکتريکي عصاره اشباع اين عمق با استفاده از تبديل
لگاريتمي ،نرمال شدند و سپس ،نقشهي کريجینگ معمولي
تمامي اعماق سهگانه متغیرهاي مورد بررسي ترسیم گرديد
(شکل.)0

n


  ( x  x ) 2 
 100
EF  1  in1

2 
  ( X  x) 
i 1



که در اين رابطه X ،میانگین مقادير مشاهداتx  ،
مقادير تخمیني x ،مقادير مشاهده شده و  nتعداد

مشاهدات ميباشند.

1- United States Department of Agriculture; USDA
2- Script
3- ILWIS
4- Model Efficiency

5 - Kolmogrov-Smirnov test
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جدول( :)1خالصهی آماری ویژگیهای فيزیکی و شيميایی مطالعه شده در هرمزآباد
متغیر

رس ()%

سیلت ()%

شن ()%
قابلیت هدایت الکتریکی
عصاره اشباع ()dS/m

عمق
(سانتیمتر)
4 -04
04 -34
34 -114
4 -04
04 -34
34 -114
4 -04
04 -34
34 -114
4 -04
04 -34
34 -114

1

میانگین

میانه

واریانس

حداقل

حداکثر

چولگی

P-value

5/04
5/04
1/85
54/01
11/03
15/05
18/15
15/11
11/11
8/55
0/15
5/18

5/50
5/05
5/44
5/1
5/43
5/54
1/10
1/58
1/18
1/11
8/01
0/38

0/55
3/41
15/40
118/51
881/11
004/50
115/51
155/10
841/01
5/11
14/05
11/05

1/54
4/54
1/44
81/54
88/44
10/54
1/44
1/44
1/44
4/85
4/81
4/81

11/54
11/54
10/54
03/44
01/44
03/44
11/44
50/54
55/44
18/10
18/18
11/88

4/38
4/85
4/51
-4/80
-4/81
-4/80
4/55
4/81
4/81
1/80
4/55
4/13

4/81
4/04
4/45
4/01
4/18
4/45
4/31
4/11
4/41
* 4/41
4/45
4/13

1

 :اعداد مربوطه ،بیانگر نتیجهی حاصل از آزمون نرمالیتهی کولموگروف – اسمیرنوف میباشند که عالمت ٭ ،نشاندهندهی معنیدار بودن آنها در سطح اطمینان 05

درصد است.

بررسي واريوگرام رويهاي 9متغیرهاي مورد بررسي در
منطقهي مطالعاتي نشان داد که تغییرپذيري آنها در
منطقه ،مستقل از جهت جغرافیايي خاص ميباشند
4
(دادهها ارايه نشدهاند) .بنابراين ،از واريوگرام همه جهته
براي بررسي ساختار تغییرات مکاني متغیرهاي مزبور
استفاده گرديد (شکل.)4

1- Variogram surface
2- Omni-directional variogram

نگاهي کلي به اغلب واريوگرامها نشان ميدهد که
منطقهي مورد مطالعه در فواصل بیشتر از  4933متري،
داراي نوعي روند بلند دامنه يا بهعبارتي وجود تغییرات
بلند دامنه در مقادير میانگین براي موقعیتهاي مختلف
است (وبستر و الیور( )4339 ،شکل.)4
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03
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جدول( ،)4نشان دهندهي پارامترهاي واريوگرام
مربوطه و معیارهاي کنترل اعتبار تخمینگر کريجینگ
براي متغیرهاي مورد مطالعه در منطقهي مطالعاتي
ميباشد .براساس اطالعات اين جدول ،مشخص ميگردد
که مدل نمايي ،9تنها مدل برازش يافته بر تمامي
متغیرهاي مطالعاتي است .مقدار عددي واريوگرام در گام
صفر (يا نزديک به صفر) را اثر قطعهاي مينامند که
منعکس کنندهي واريانس خطاهاي نمونهگیري و واريانس
مکاني در فواصل کوتاهتر از حد فاصلهي نمونهبرداري است
(لي و هیپ )4330 ،که در مورد تمامي متغیرها بهجز
عمق اول قابلت هدايت الکتريکي ( )3/20صفر بهدست
آمد .حدآستانه ،بیانگر مقدار عددي واريوگرام (در
واريوگرامهاي داراي حد آستانه) در شرايطي است که تابع
مورد نظر به مقدار نسبتاً ثابتي ميرسد و فاقد هرگونه
تغییرات معنيدار ميباشد که بیشترين آن در مورد ذرات
شن ( )961/06و کمترين آن مربوط به قابلیت هدايت
الکتريکي ( )5/5ميباشد .شعاع تأثیر يا دامنه ،تعیین
کنندهي حد همبستگي مکاني هر يک از متغیرهاي مورد
مطالعه ميباشد (وبستر و الیور )4339 ،که بیشترين آن
در بین متغیرهاي بررسيشده مربوط است به عمق سوم
ذرات رس ( 4415متر) و کمترين آن مربوط است به عمق
اول قابلیت هدايت الکتريکي ( 9302متر) .ايساکس و
سريواستاوا ( )9101نسبت اثر قطعهاي به حد آستانه را
"اثر قطعهاي نسبي" 4نامیدند که با توجه به آن ميتوان
قدرت ساختار مکاني هر متغیر را به دست آورد.
پژوهشگران مختلفي نظیر کمبردال و همکاران (،)9112
کراوچنکو ( ،)4330هوانگ و همکاران ( ،)4335رزي و
همکاران ( )4331و ونگ و همکاران ( ،)4331اثر قطعهاي
نسبي کوچکتر از  46درصد 46 ،تا  76درصد و بیش از
 76درصد را به ترتیب دلیلي بر قوي ،متوسط و ضعیف
بودن همبستگي مکاني يک متغیر بیان نمودهاند .از آنجا
که اثر قطعهاي نسبي به دست آمده در مورد اکثر
خصوصیتهاي مورد مطالعه صفر ميباشد و در مورد بقیه
نیز کمتر از  46درصد است .بنابراين ،تمامي اين
خصوصیتها داراي همبستگي مکاني قوي در منطقه
ميباشند (جدول .)4لوپزگرانادوس و همکاران (،)4334
ويرجیلیو و همکاران ( ،)4337يثربي و همکاران (،)4330
1- Exponential
2- Relative nugget effect
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و ژانگ-مینگ و همکاران ( )4393نیز کالس همبستگي
مکاني قوي را براي خصوصیتهاي فیزيکي و شیمیايي
مختلف خاک گزارش نمودهاند .در هر حال ،قوي بودن
ساختار مکاني خصوصیتهاي مورد مطالعه بدان معنا است
که استفاده از روشهاي زمین آماري به خوبي ميتواند در
تجزيه و تحلیل الگوي تغییرپذيري متغیرهاي مورد مطالعه
مفید واقع شود .گرينوود و همکاران ( )9106و ويسنت-
سرانو ( )4330بیان نمودند که هرچه درصد کارايي مدل
به عدد  933نزديکتر باشد؛ تخمینهاي کريجینگ از
صحت باالتري برخوردار خواهند بود و چنانچه درصد
کارايي مدل به عدد صفر نزديکتر باشد ،بر قابلیت اعتماد
باالتر میانگین مقادير واقعي نسبت به مقادير تخمیني و
نیز محدوديتهاي عمدهي مدل داللت دارد .با توجه به
نزديک بودن مقدار  EFتمامي خصوصیتهاي فیزيکي و
شیمیايي مورد مطالعه به عدد ( 933جدول ،)4ميتوان
استنباط نمود که استفاده از مقادير تخمیني متغیرها ،بهتر
از کاربرد میانگین عام مشاهدات در نقاط نمونهبرداري
نشده است (لي و هیپ .)4330 ،بهديگر سخن ،نتايج
پژوهش حاضر بیانگر آن است که کريجینگ معمولي به
عنوان تخمینگري مناسب در پهنهبندي خصوصیات مورد
بررسي در منطقهي مطالعاتي عمل نموده است.

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

74

سال سوم  شماره دهم  زمستان 1931

جدول( :)2مدلهای واریوگرامی ،ویژگیهای ميانیابی و آمارههای اعتبارسنجی خصوصيتهای مورد مطالعه
متغیر

رس ()%

سیلت ()%

شن ()%
قابلیت هدایت الکتریکی
عصاره اشباع ()dS/m

عمق
(سانتیمتر)
4 -04
04 -34
34 -114
4 -04
04 -34
34 -114
4 -04
04 -34
34 -114
4 -04
04 -34
34 -114

دامنه

مدل

(متر)
1550
1554
1101
1015
1558
1115
1051
1010
1381
1430
1810
1558

نمایی
نمایی
نمایی
نمایی
نمایی
نمایی
نمایی
نمایی
نمایی
نمایی
نمایی
نمایی

اثر قطعهای

حد آستانه

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4/08
4
4

3/01
0/15
14/41
113/53
105/10
05/31
150/51
130/14
183/01
5/10
5/81
5/15

اثر قطعهای

کالس همبستگی

درصد کارایی

نسبی (درصد)

مکانی

مدل ()EF

3
3
3
3
3
3
3
3
3
0/91
3
3

قوي
قوي
قوي
قوي
قوي
قوي
قوي
قوي
قوي
قوي
قوي
قوي

00/00
05/05
05/11
00/51
05/85
05/10
00/11
00/00
00/01
30/14
01/11
05/48

3375000

3375000

3375000

3374500

3374500

3374500

3374000

3374000

3373500

3373500

3374000
11

10.5
3373500

9

3373000

3372500

7

8.5

3372500

6.5

3372500

4.5

3372000

3372000

4.5
3371500

3

3373000

3373000

3372000

5

6.5

3371500

2.5

3371500

2.5
3371000

1

3371000
0.5

0.5
3370500

3370000

3370000
377000 377500 378000 378500 379000 379500 380000

377000 377500 378000 378500 379000 379500 380000

03

3370500

3370500

3370000
377000 377500 378000 378500 379000 379500 380000

3371000

عمق (سانتيمتر)
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شکل( :)9نقشههای کریجينگ مربوط به قابليت هدایت الکتریکی در عمقهای مختلف
( 1تا  81 ،81تا  41و  41تا  121سانتیمتری)

نتايج به دست آمده از نقشههاي کريجینگ شوري
(شکل ،)0بیانگر اين واقعیت است که مقادير قابلیت هدايت
الکتريکي عصارهي اشباع خاک ،در ارتباط مستقیم با
خصوصیات سیماي اراضي 9منطقهي مطالعاتي است .به
عبارت ديگر ،با نزديکتر شدن به مرکز دشت هرمزآباد،
میزان شوري خاک در هر سه عمق ،روند افزايشي را نشان
دادند که اين نتايج ،با مطالعات آتست و بوراتو ( )4339و
هانري و همکاران ( )4336مشابهت داشت .با توجه به نقش
1 - Landscape

دور آبیاري در کاهش يا افزايش شوري (از طريق فرايند
آبشويي) ،اين عامل ،دلیل احتمالي افزايش میزان شوري از
قسمت جنوبي يا اراضي باالدست دشت مطالعاتي (با متوسط
دور آبیاري  40روز) به طرف نواحي شمالي يا اراضي
پايیندست دشت مزبور (با متوسط دور آبیاري  64روز)
شناخته شد .البته ريزتر شدن بافت خاک (شکل )2در
راستاي جنوبي -شمالي منطقهي مورد مطالعه از طريق
کاهش نفوذپذيري آب در خاک و در نتیجه کاهش در میزان
آبشويي نیز ميتواند در روند افزايشي مذکور مؤثر باشد .از

3

70
آنجايي که شوري آب تمامي چاههاي منطقه براساس
طبقهبندي فائو ( ،)9112داراي محدوديت شديد ميباشند
(حسنيموحد .)9001 ،کیفیت آب نميتواند عاملي اثرگذار
بر روند تغییرات شوري در منطقه محسوب شود .شکل(،)0
نمودار تغییرات سطح اراضي شور در سه عمق
نمونهبرداريشده را نشان ميدهد .بهطوري که مالحظه
ميگردد ،با افزايش عمق ،درصد مساحت اشغال شده توسط
شوريهاي باال ( )≤ 0 dS/mو پايین ( ،)> 0 dS/mبه
ترتیب ،افزايش و کاهش يافته است .روند مزبور ميتواند
تأثیر آبیاري در آبشويي امالح از سطح و تجمع آنها در
اعماق پايینتر را گوشزد کند ،گرچه از اثر بافت خاک بر
تجمع امالح نبايد غافل شد .به طورکلي ،نتايج به دست آمده
از نقشهي کريجینگ بافت خاک (شکل )2بیانگر اين واقعیت
بود که اين ويژگي ،در ارتباط مستقیم با خصوصیات سیماي
اراضي منطقهي مطالعاتي است؛ به گونهاي که با نزديکتر
شدن به مرکز دشت (شمال منطقه) ،روند سنگینتر شدن
بافت خاک قابل مشاهده است .طبیعي است که اگر بافت
خاک تغییر کند ،پیامد آن پارامترهاي ديگر هم نظیر شوري
تغییر ميکند .هرچند پنج کالس بافتي در منطقه موجود
است اما به طور کلي دو پهنهي شمالي که عمدتاً کالس
بافت شن لومي و پهنهي جنوبي که عمدهي آن را کالس
بافت لوم شني تشکیل ميدهد (شکل .)2نگاهي به مرز دو
پهنه نشان ميدهد که اين مرز از حدود  4933متري به
طرف شمال منطقه واقع شده است .شايد اين قضیه را به
توان توجیهي بر روند بلند دامنهي موجود در واريوگرامها از
 4933متري به بعد دانست .همچنین تفاوت در نحوهي
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مديريت باغها و از جملهي آن مديريت آبي ميتواند از جمله
عوامل ايجادکنندهي روند بلند دامنه دانست .اين روند را در
نقشههاي کريجینگ تهیهشده نیز بهخوبي نمايان است؛ که
البته وضوح تفکیکي ارايه شده توسط نقشههاي کريجینگ
براي اليههاي دوم و سوم به دلیل بهمخوردگي کمتر آنها
بیشتر است .نظر به اين که تراکم عمدهي ريشهي درختان
پستهي بالغ در عمقهاي بیش از  23سانتيمتري ميباشد
(حسینيفرد .9000 ،حسینيفرد و همکاران )4393 ،و با
توجه به حد آستانهي شوري پسته که در منابع مختلف0 ،
دسيزيمنس بر متر گزارش شده است (ساندن و همکاران،
 .)4336اين احتمال وجود دارد که افزايش شوري اعماق
مزبور ،از جملهي مهمترين عوامل کاهش عملکرد مشاهده
شده براي باغات پستهي منطقهي مطالعاتي در سالیان اخیر
باشد (آمارنامه کشاورزي .)9001 ،در نتیجه ،اصالح
روشهاي مديريت آب و توجه به تغییرپذيري مکاني
خصوصیات خاک ،موضوعي ضروري در افزايش عملکرد
باغداران منطقه خواهد بود .محدود بودن مقدار آب در
مناطق پستهکاري کشور به ويژه در استان کرمان ،لزوم
استفاده بهینه از منابع آبي موجود را قوت بخشیده و
استفاده از سیستمهاي مدرن آبیاري را امري اجتنابناپذير
نموده است .بهعنوان نمونه ،تحقیقات انجامشده در روشهاي
آبیاري قطرهاي و زيرسطحي نشان از آن دارد که عموماً اين
سیستمها باعث کاهش مصرف آب به میزان  46تا  63درصد
براي گیاهان رديفي و حتي صرفهجويي بیشتر براي باغهاي
مرکبات ميشود (داويس.)9157 ،
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شکل( :)8نقشه ی کریجينگ معمولی بافت خاک ،پس از اعمال ضرایب وزنی و تلفيق اطالعات مربوط به
اجزای مکانيکی خاک در سه عمق مورد مطالعه

نتيجهگيری
 -9نقشههاي کريجینگ ،بیانگر اين واقعیت بود که مقادير
قابلیت هدايت الکتريکي عصارهي اشباع خاک ،در ارتباط
مستقیم با خصوصیات سیماي اراضي منطقهي مطالعاتي
است .به عبارت ديگر ،با نزديکتر شدن به مرکز دشت
هرمزآباد ،میزان شوري خاک در هر سه عمق ،روند
افزايشي را نشان داد .ريزتر شدن بافت خاکهاي مطالعاتي
از سمت جنوب به شمال منطقه ميتواند توجیهي بر اين
قضیه باشد.
 -4عالوه بر ريزتر شدن بافت خاک ،افزايش دور آبیاري
نیز از داليل احتمالي افزايش شوري به طرف شمال منطقه
ميتواند باشد.

 -0از حدود  4933متري به طرف شمال منطقه نوعي
روند بلند دامنه مشاهده ميشود .تفاوت در بافت خاک
همچنین تفاوت در نحوهي مديريت باغها و از جملهي آن
مديريت آبي ميتواند از جمله عوامل ايجادکنندهي اين
روند باشد.
 -2با توجه به شاخصهاي خطاي بهکار بردهشده،
کريجینگ معمولي به عنوان تخمینگري مناسب در
پهنهبندي خصوصیات مورد بررسي در منطقهي مطالعاتي
عمل نموده است.

منابع
 .9امیني ،م .9070 .بررسي زمین آماري شوري و قلیايیت خاک در برخي از خاکهاي منطقهي رودشت .پاياننامهي
کارشناسيارشد خاکشناسي ،دانشکدهي کشاورزي ،دانشگاه صنعتي اصفهان.
 .4اوجي ،ع ،.ا .کمالي ،ع .اسفنديارپور و س.ج .حسینيفرد .9013 .بررسي تغییرات مکاني شوري در اعماق مختلف خاک
باغهاي پستهي منطقهي هرمزآباد رفسنجان .دوازدهمین کنگره علوم خاک ايران .دانشگاه تبريز 94 .تا  92شهريور ماه.
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 نقش کمبودهاي زيست اقلیمي در ارزيابي کمي تناسب اراضي براي پسته با استفاده از مدل.9001 . س، حسنيموحد.0
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The effect of irrigation management and soil texture on the pattern of
soil salinity variability in pistachio orchards of Rafsanjan.
Alireza Owji1, Ardavan Kamali2

Abstract
Mapping the temporal and spatial soil variations addresses to the optimal site specific management in
agricultural lands. In this paper, the impact of water management and soil texture on the distribution
pattern of the electrical conductivity of pistachio orchards in Hormozabad, Rafsanjan was investigated.
For this purpose, a regular 11 by 7 grid with a distance of approximately 500 m between sampling
locations was designed and 77 sampling sites determined. Afterwards, three samples were collected
from the depths of 0 to 40, 40 to 80 and 80 to 120 cm at any point and the necessary physical and
chemical analyses were performed on them. The ordinary kriging maps of the selected soil
characteristics were prepared in ILWIS software after variography and estimation stages were carried.
The obtained results illustrated the significant effects of soil texture and water management on the
increase of soil salinity. So that, the increased irrigation intervals (average of 28 to 52 days) on the one
hand and the finer soil texture on the other hand, have caused soil salinity to be increased in all depths
from the southern to the northern parts of the studied area.
Keyword: Electrical conductivity, Geostatistic, Soil texture, Water management.
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