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چکیده
بهمنظور بررسی تغییرات شوری پروفیل خاک  4محصول زراعی گندم ،ذرت ،جو و گوجهفرنگی کشت شده در اراضی دشت قزوین باا شاوری اوهیاه
 1/5دسیزیمنس بر متر و با اقلیم گرم و خشک ،تحت آبیاری تیپ (قطرهای نواری) و طی  20سال زراعی ،ابتدا توزیع شوری با مدل  AquaCropشبیه
سازی شده ،سپس توسط نرمافزارهای  Minitab 17و Excel 2007مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد ،در محصوالت ذرت و گوجهفرنگی ،آبیاری
تیپ با شوری آب آبیاری  1دسیزیمنس بر متر ،منجر به افزایش قابل توجه شوری متوسط خاک ناحیه توسعه ریشه از  1/5بهترتیب به  4و  4/3دسای-
زیمنس بر متر میگردد (معنیداری روند در سطح  5درصد) ،حال آنکه افزایش شوری متوسط ناحیه توسعه ریشه در محصاوالت گنادم و جاو در هماان
حاهت ،از  1/5بهترتیب به  2/03و  2/02دسیزیمنس بر متر رسیده که در سطح  5درصد معنیدار نیست .علت را میتوان به نیاز آبی پایین و فیزیوهاویی
جو و گندم در جذب نمک ،نسبت به ذرت و گوجه فرنگی نسبت داد که در نتیجه آن آب کمتری وارد خاک شده و در نتیجاه شاوری کمتاری در نتیجاه
تبخیر آب در زمین تجمع مییابد ،همچنین وجود بارش در فصل کشت گندم و جو منجر به شستشوی نمک از ناحیه ریشه میشود .درستی این فرض از
طریق معنیداری همبستگی بین بارش و شوری خاک در سطح  5درصد آزمون و ثابت گردید .هذا پیشنهاد میگردد گندم و جو با مقاومت باال نسابت باه
شوری ،در اوهویت کشت آبیاری موضعی برای نواحی خشک با بارشهای ناچیز و منابع آبی محدود ،قرار گیرند.
واژههای کلیدی :آبیاری تیپ ،توزیع شوری ،پایداری خاک ،محصول زراعیAquaCrop ،

مقدمه

1

با توجه به نرخ رشد جمعیت و چاهشهاای خشکسااهی در حاال و
آینده و رقابت تمام بخشها برای منابع آب ،کاربرد سامانههای آبیاری
با کارآیی مصرف آب بااالتر از راهکارهاای ماؤثر در جهات پایاداری
توسعه در بخش کشاورزی میباشد .در همین راستا در سالهای اخیار
بحث استفاده از روش آبیااری قطارهای در گیاهاان زراعای در ساطح
کشور مدنظر قرار گرفته اماا اساتفاده از ایان سیساتم در صاورتی باا
موفقیت همراه خواهد بود کاه باه ارزیاابی عملکارد سیساتم از نظار
پایداری منابع خاک ،قبل از اجارا و رفاع مشاکآت آن پرداخات (.)1
روزبهروز آگاهی ما در مورد محدودیت زمینهاای قابال کشات دنیاا،
مشکل فراگیر تخریب خاک ،کااهش ساریع کیفیات محایط زیسات،
 4 ،3 ،2 ،1و  -5بهترتیب استادیار ،دانشجوی دکتری ،اساتادیار ،دانشایار و اساتادیار
دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بیناهمللی امام خمینی(ره) ،قزوین
)Email: Pashazade1387@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
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اثرات گلخانهای ،وابستگی شدید به منابع غیرقابل تجدیاد و نیااز باه
حفظ منابع خاک برای استفاده دراز مدت در مقابل بهرهکشی از خااک
برای منفعت کوتاه مدت ،بیشتر میشود .هذا نیاز به حفظ کیفیت خاک
و جلوگیری از تخریب اراضی یا به عبارتی "کشاورزی پایدار" ،بیشاتر
معنی و مفهوم پیدا میکند .مدیریت موفق منابع برای رفع نیازهای در
حال تغییر بشر همراه با حفظ کیفیت محیط زیست و ذخیره این منابع
برای نسلهای آینده را میتوان توصیفی از کشااورزی پایادار دانسات
( .)2از مشکآت بر سر راه کشاورزی پایدار ،شور شادن مناابع خااک
است .شور شدن خاک ،فرآیند زمانی و مکانی تخریب خاک است کاه
وسعت و توهید اراضی کشاورزی را کاهش میدهد که ناشی از تجماع
و رسوب نمکهاای محلاول در آب از قبیال کلریادها ،ساوهفاتهاا و
کربناتهای سدیم ،منیزیم و یا کلسیم در سطح خاک و آب زیرزمینای
میباشد ( .)2از مشکآت آبیاری تیپ ،افزایش شوری خاک است کاه
به مرور زمان و استمرار بهکارگیری این روش در اراضی تحت کشات
زراعی ،بخصوص در نواحی گرم و خشک بهعلات گرماایش جهاانی،
تغییر اقلیم و کاهش نزوالت جوی ،رخ میدهد .در این حاهت مدیریت
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پایدار اراضی کشاورزی زیر سؤال رفتاه و علایرغام صارفهجاویی در
مصرف منابع آب ،عمآً استفاده مجدد از اراضی زراعی باهعلات شاور
شدن خاک سطحی امکانپذیر نیست مگر آبشویی اراضای در دساتور
کار قرار گیرد ( .)6از تحقیقات انجام شده در این زمیناه مایتاوان باه
نتایج زیر اشاره نمود:
نتایج تحقیقات اورون و همکااران ( )19و فناه و همکااران ()20
نشان داد که در آبیاری قطرهای سطحی نمکهاایی کاه در نزدیکای
سطح خاک جمع میشوند ،میتوانند روبه پاایین حرکات نماوده و باه
ناحیه ریشه برسند و این فرآیناد ممکان اسات از مصارف آب و ماواد
غذایی جلوگیری کند و بر رشد محصول تأثیر بگذارد .یازار و همکاران
( )30بیان کردند با افزایش شوری آب آبیاری تجمع نماک در نیمارخ
خاک افزایش یافته و توزیع نمک در نیمرخ خاک در آبیاری قطرهای از
پیاز رطوبتی پیروی میکند و حداکثر شوری در ساطح خااک رخ مای
دهد .وان و همکاران ( )29طی سه ساال آزماایش باه مطاهعاهی اثار
آبیاری قطرهای با آب شور بر عملکرد محصاول و مصارف آب گوجاه
فرنگی در منطقهی نیمهمرطوب شمال دشات چاین پرداختناد .نتاایج
نشان داد که شوری آب آبیاری  1/1تا  4/9دسیزیمنس بر متر اثارات
کمی بر عملکرد گوجهفرنگی دارد .اما با افازایش شاوری آب آبیااری،
مصرف آب گوجهفرنگی در طول فصال کااهش یافات و کاارآیی آب
آبیاری مصرفی افزایش یافت .بهعآوه بعد از سه سال آبیااری باا آب
شور ،شوری خاک در عمق صفر تا  90سانتیمتاری افازایش نیافات.
چن و همکاران ( )4بهمنظور بررسی اثرات و راهکارهای آبیاری قطاره
ای با آب شور برای گیااه آفتاابگردان روغنای ،آزمایشاات مزرعاهای
دوساههای را در کشور چین انجام دادند .شوری خاک با افزایش شوری
آب آبیاری در آغاز افزایش یافت اما شوری خاک در عمق صفر تا 120
سانتیمتر میتواند در سال آبیاری بعدی با اعماال آب شاور در ساطح
ثابت نگه داشته شود .عنابی میآنی و همکاران ( )3نشاان دادناد کاه
آبیاری با آب غیرشور ( )2-0/4دسیزیمنس بر متر ،بهطور قابلتوجهی
شوری نیمرخ خاک را کاهش میدهد و آبیااری باا آب شاور (-11/3
 )10/1دسیزیمنس بر متر باعث افزایش شاوری در نیمارخ ساطحی
خاک میشود و نیز تاأثیر آبیااری باا آب هابشاور ( )4/2-4/7دسای
زیمنس بر متر در تغییر شوری نیمرخ خاک بهدهیل اعمال نیاز آبشویی
محسوس نبود .نتایج تحقیق حسنهی ( )8نشاان داده ،اساتفاده از آب
شیرین در سیستم نواری قطرهای بهمنظور آبیاری گیااه ذرت ،تغییاری
چشمگیر در مقدار شوری خاک در مدت دو سال زراعی ایجاد نمیکند.
در حاهیکه آبیاری با آب شور باعث افزایش شوری خاک بخصوص در
الیه سطحی ،در نتیجه تبخیر آب و تجمع امآح در خاک میگردد .در
مجموع با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده میتوان گفت که شوری
آب آبیاری باعث کاهش در عملکرد محصول و تجمع نمک در نیمارخ
خاک خواهد شد (.)9
معموالً مطاهعات مزرعهای هزینهبر و وقتگیر هستند .مادلهاای

گیاهی راهکاری مفید برای مطاهعات و ارزیابیهای اوهیه هستند .مادل
های شبیهسازی که اثر آب و شوری و سایر پارامترها را روی عملکارد
گیاه تخمین میزنند ،ابزاری مناساب در مادیریت آبیااری مایباشاند.
استفاده از مدلهای شبیهسازی ،محدودیتهای موجاود در تحقیقاات
صحرایی را تا حد قابلمآحظه کاهش داده و آنها را تبدیل به ابازاری
توانا در بررسی و تحلیل سناریوهای مختلف و انتخاب مدیریت مناسب
آب کردهاست ( .)27دقت نتایج حاصل از مدلهای شبیهسازی به دقت
دادههای مورد نیاز بستگی داشته و در صورت دسترسی به این دادههاا
و واسنجی صحیح ،این مدلها میتوانند بدون محدودیتهای مکاانی
و زمانی موجود در تحقیقات صحرایی و صرف هزیناه و زماان کمتار
جهت ارزیابی مدیریتهاای مختلاف آبیااری و اثارات درازمادت ایان
مدیریتها بهکار گرفتهشوند ( .)23بنابراین این مادلهاا توصایههاای
عملی را برای کشااورزان و کساانیکاه باهصاورت گساترده بار روی
برنامهریزی کمآبیاری و اساتفاده از آب شاور تحات شارایط مختلاف
تأمین آب و شرایط مختلف مدیریت محصول کار میکنند ،فراهم مای
نمایند ( .)14درچند دهه گذشته مدلهای زیادی برای مطاهعه مدیریت
آبیاری درسطح مزرعه معرفی و بهکار برده شدهاند از جمله میتوان به
مدل  SWAPاشاره نمود که بر اساس معادالت جریان آب و امآح در
خاک (معادهه ریچاردز) عمل میکناد و از مادلهاای کااربردی بارای
توازن آب و امآح در شرایط وجود پوشش گیااهی و همچناین بارای
ماادیریت آبیاااری ماایباشااد ( .)13ماادلهااای زراعاای ماننااد ماادل
 )7( SOYGRO ،)11( CERES ،)16( SOYMODو APSIM
( )15و برخی دیگر از مدلها مانند  CropSystهم وجود دارند که به-
صورت تکگیاهی عمل میکنند در این مادلهاا یکای از معیارهاای
اصلی ،مطاهعه میزان شاخص سطح برگ ) (LAIمیباشد .این مدلها
به دهیل نیاز به واسنجی و اعتبارسنجی بسیار پیچیده ،نیاز به دادههای
ورودی زیاد و تغییرپذیری زیاد دادههای ورودی ،دشوار میباشاد .ایان
مدلها همچنین برای دامنه وسیعی از گونههاای زراعای و گیااهی و
مکانهای مختلف دنیا غیرقابل دسترسای هساتند (AquaCrop .)26
یکی از مدلهای زراعی کاربردی ،میباشد کاه از اصاآح و باازنگری
نشریه شماره  33فائو توسط متخصصان برجسته از سرتاسر جهان به-
دست آمده است .اصول اساسی مدل برای شبیهسازی فرآیندها توسط
استدیوتو و همکاران ( )24و اهگوریتم مورد استفاده در نرمافزار مادل و
توصیف عملیات توسط رائس و همکاران ( )21ارائه شاده اسات .ایان
ماادل دردامنااهای وساایع ازمحصااوالت زراعاای شااامل :علوفااهای،
سبزیجات ،غآت ،میوهها ،دانههای روغنای و غادهای قابال اساتفاده
است AquaCrop .مدهی قدرتمند و ارزشمند برای بهبود مادیریت آب
در مزرعه و محاسبه بهرهوری آب میباشد ( .)21ساده بودن ،نیااز باه
داده ورودی اندک و دقت قابلقبول مدل از مزایای استفاده از آن می-
باشااد .محماادی و همکاااران ( )17در تحقیقاای نشااان دادنااد ناارم-
افزار  AquaCropقادر است مقادیر پروفیل رطوبتی و توزیع شوری را
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بهخوبی شبیهسازی کند ،اما مقدار محتوای رطوبتی را با دقت باالتری
نسبت به توزیع شوری تخمین میزند.
از آنجا که اندازهگیری توزیع و تغییرات شاوری در ناحیاه توساعه
ریشه  4محصول زراعی مهم مانند گندم ،ذرت ،جاو و گوجاه فرنگای
کشت شده در اراضی تحت آبیاری تیپ ،بطور مستقیم و طای چنادین
سال زراعی امری وقاتگیار و هزیناهبار و در عمال نااممکن اسات،
بنابراین هدف از این مطاهعه بهرهگیری از نرمافزارهای شابیهساازی و
مدیریتی نظیر  ،AquaCropبرای بررسی توزیع و تغییرات شاوری در
ناحیه توسعه ریشه  4محصول زراعی مهام مانناد گنادم ،ذرت ،جاو و
گوجه فرنگی است .در نهایت از نتایج عملی این تحقیق مایتاوان در
تصمیمات مدیریتی تعیین اهگوی کشات و در ماوارد مشاابه در ماورد
ارزیابی پایداری منابع آب و خاک در مزرعه بهره گرفت.

مواد و روشها
معرفی مدل

در نرمافزار  AquaCropنسخه  ،5ورودیهای مدل شاامل چهاار
دسته دادههای اقلیمی ،گیاهی ،خاک و مدیریت مزرعه است .دادههای
اقلیمی شامل بارنادگی ،دماای مااکزیمم و مینایمم ،تبخیار و تعار
پتانسیل ) ،(EToمدل توزیع جهاانی گااز  ،CO2اسات ( .)21از آماار
ایستگاه سینوپتیک قزوین برای محصوالت زراعی استفاده شد .مقادیر
عملکرد گیاه براساس اطآعات مربوط به اقلیم ،گیااه ،خااک و روش
مدیریتی که توسط کاربر به مدل داده میشود ،تخمین زده مایشاود و
از آنجا که شوری در این نسخه توسط نرمافزار در شبیهساازی هحاا
گردیده هذا دقت بااالتری در شابیهساازی عملکارد ،توزیاع شاوری و
محتوای رطوبتی خاک دارد (.)22
مدل  AquaCropبرای محاسبه شوری خاک ،نیمرخ خاک را باه
 12الیه و هر الیه را به  2تا  11سلول تقسیمبنادی مایکناد .تعاداد
سلولها بستگی به نوع خاک الیههای افقی دارد .از آنجایی که نماک
ها شدیداً به ذرات رس مایچسابند الیاهی افقای رسای سالولهاای
بیشتری نسبت به الیهی افقی شنی دارد .مدل با استفاده از روابط ()1
تا ( )3شوری اشباع خاک را در هر الیه محاسبه میکند (.)21
θ
Wcell =1000 sat ∆Z
()1
n
𝑙𝑙𝑒𝑐𝐶𝐸 𝑙𝑙𝑒𝑐𝑊 𝑆𝑎𝑙𝑡𝑐𝑒𝑙𝑙 = 0.64
()2
𝑛∑
𝑗𝑗=1 𝑆𝑎𝑙𝑡𝑐𝑒𝑙𝑙,
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()3
که در روابط باال خواهیم داشت:
 Wcellحجاام ساالول (میلاایمتاار آب) θsat ،رطوباات اشااباع خاااک
(  ∆Z ،)m ⁄mضااخامت الیااههااای خاااک ( n ،)mتعااداد ساالولهااا،
 Saltcellمقدار نمک سالول (  ECcell ،)gr⁄m2هادایت هیادروهیکی
هر سلول ( )dS⁄mو  ECeهدایت هیدروهیکی اشباع عمق مشخصی از
)𝑍∆ 𝑡𝑎𝑠𝜃 0.64 (1000

3

3
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خاک ( )dS⁄mمیباشند.
جمعآوری آمار و اطآعات:
مشخصات مزرعهای و خاک مورد مطاهعاه آن در جادول  1آماده
است.
شوری اوهیه خاک مزرعه در حدود  1/5دسایزیمانس بار متار و
شوری آب آبیاری برابر با  1دسیزیمنس بر متر است .پس از انتخااب
تاریخ کاشت موجاود بارای هار محصاول از فایال دادههاای گیااهی
واسنجی شده ،به منظور تعیین زمان مناسب آبیاری در هر یک از تاریخ
کاشت هر محصول در مزرعه ،در بخاش مادیریت آبیااری از گزیناه
برنامه آبیاری پیشنهادی مدل در شرایط روش آبیااری تیاپ (قطارهای
نواری) با درصد سطح خیسشادگی  30درصاد اساتفاده شاده اسات.
تاریخ کشت محصوالت مورد نظر و تاریخ شروع و پایان شابیهساازی
توسط نرمافزار در جدول  2ذکر شده است.
عمق خاهص آبیاری نیز براساس عمق ریشه هر محصول در طول
دوره رشد و به گونهای تعریف شده که رطوبت خاک در حاد ظرفیات
زراعی باشد .به عبارت دیگر ،عمق خاهص آبیااری بار اسااس کمباود
رطوبتی خاک در ناحیه توسعه ریشه گیاه در زمان آبیاری بوده است.
در عمل اطآعات مربوط به  4محصول زراعی گندم ،ذرت ،جاو و
گوجهفرنگی بار اسااس اطآعاات واسانجی گیااهی و نتاایج آنااهیز
حساسیت عملکرد محصول به پارامترهای گیااهی باهنحاوی صاورت
گرفته که در تاریخ کاشت موردنظر بین مقدار عملکرد مشاهده شده در
مزرعه در طی یک سال (مقدار واقعی) و تخمین زده شده توسط مدل،
کمترین میزان خطا مشاهده گردد و سپس مدل با استفاده از دادههای
گیاهی واسنجی و کاهیبره شده برای محصوالت ماورد نظار و منطقاه
موجود ( ،)22برای یک سال اجرا گردید و از نتایج آن برای شبیهسازی
سالهای دهخواه با فرض پیوستگی شبیهسازیهاا در مقادار محتاوای
رطوبتی خاک استفاده گردید و در نهایت مدل برای تعاداد ساالهاای
مورد نظر (حدوداً  20سال) ،بهمنظور توزیع شوری برای فصول قبل از
کشت و بعد از کشت و برای تمام سالهای تحت کشات محصاوالت
مورد نظر ،شبیهسازی گردید .با این کاار تغییارات رطاوبتی و شاوری
خاک قبل و بعد از کشت محصول با هم و بهصورت پیوساته در نظار
گرفته شد .خروجی مدل ،توزیع شوری در پروفیل عمق ناحیاه توساعه
ریشه محصوالت زراعی مورد نظر را برای  20سال نشان میدهد کاه
بهطور خآصه هر  6سال یک بار و در انتهای هار ساال مایآدی ،در
شکلهای ( 3 ،2 ،1و  )4آورده شده است .اهبتاه از آنجاایی کاه روز و
فصل کشت این  4محصول دقیقاً بر هم منطبق نیست (جدول  ،)2باه
منظور امکان مقایسه بهتر نتایج خروجی توزیاع شاوری توساط مادل
برای هر  4محصول مهم مورد نظر ،ناگزیر به انتخاب تعداد سالهاای
مشابه (از انتهای سال  1994تا انتهای سال  2012میآدی) که در هر
 4محصول مشترک بوده و همپوشانی وجود دارد ،برای انجاام تحلیال
مورد استفاده قرار گرفت.
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جدول  -1برخی از مشخصات مطالعات مزرعهای ()22
)Table 1- Some characteristics of farm studies (22

گیاه

محل انجام آزمایش

Crop

Place of testing

گندم ،جو ،ذرت،
گوجهفرنگی

مزرعه تحقیقاتی اسماعیل آباد جهاد کشاورزی استان
قزوین

Wheat, Barley,
Maize, Tomato

Research Farm of Ismail Abad Jihad
Agriculture of Qazvin Province

طول

عرض

بافت خاک

جغرافیایی

جغرافیایی

Longitude

Latitude

Soil
texture

E' 55° 49

N' 15° 36

هومی
Loamy

𝐂𝛉𝐅.

)(%

𝐏𝛉𝐏.𝐖.
)(%

24

12

ECe
)𝐦(𝐝𝐒⁄

1/5

جدول  -2تاریخ کشت ،تاریخ شروع و پایان شبیه سازی توسط AquaCrop
Table 2- Date of cultivation, date of the start and end of simulation by AquaCrop

محصول
Crop

تاریخ کشت محصول
Date of crop cultivation

تاریخ شروع شبیهسازی
Simulation start date

تاریخ انتهای شبیهسازی
Simulation end date

گندم

جو

ذرت

گوجه فرنگی

Wheat

Barley

Maize

Tomato

 6نوامبر 1993

 1نوامبر 1993

 26می 1994

 18می 1994

6 November 1993

1 November 1993

26 May 1994

18 May 1994

 1یانویه 1993

 1یانویه 1993

 1یانویه 1994

 1یانویه 1994

1 January 1993

1 January 1993

1 January 1993

1 January 1993

 17یوئن 2013

 23یوئن 2013

 4اکتبر 2013

 4اکتبر 2013

17 June 2013

23 June 2013

4 October 2013

4 October 2013

نتایج و بحث
همانطور که مشهود است در شکل  1و  2توزیع شاوری در کال
پروفیل ریشه بهترتیب گندم و جو در انتهای سالهاای ،2000 ،1994
 2006و  2012میآدی از مدل آکواکراپ بهدست آماده و رسام شاده
است .مشاهده میشود با گذشت زمان ،شوری در کل پروفیل افازایش
یافته است .این در حااهی اسات کاه مطاهعاات پیشاین مانناد چان و
همکاران ( )4و عنابی میآنی و همکاران ( )3بهدهیل عدم هحا مدت
زمان طوالنی آبیاری معتقد به ثابت نگه داشاته شادن شاوری خااک
تحت آبیاری تیپ با آب هبشور و شیرین و یا حتی کاهش شاوری در
مدت زمان یک یا دوسال هستند .اهبته ایان امار در حااهی اسات کاه
مطابق رابطه  ،4با هر بار آبیاری به مقدار  640برابر هدایت اهکتریکی
آب آبیاری بر حسب دسیزیمنسبر متر ،مقدارنمک بر حسب میلیگرم
بر هیتر وارد خاک میگردد.
)𝑚𝑇𝐷𝑆 (𝑚𝑔/𝑙𝑖𝑡) = 640 𝐸𝐶(𝑑𝑠/
()4
در شکلهای  3و  ،4هم توزیع شوری در کل پروفیل ریشاه ذرت
و گوجاهفرنگای در انتهاای ساالهااای  2006 ،2000 ،1994و 2012
میآدی از مدل آکواکراپ بهدست آمده و رسم شاده اسات .مشااهده
میشود با گذشت زمان ،شوری در کل پروفیل افازایش یافتاه اسات.
اهبته در تمامی شکلها مشاهده میگردد که در سالهای میانی بعلات
توزیع مجدد اماآح و نماکهاا در خااک در اثار آبشاویی حاصال از

بارندگی ،شاهد مقداری جابجایی در توزیع امآح در اعماا پاایینتار
خاک و کاهش شوری با گذشت زمان هستیم که مؤید حرکت شاوری
به اعما پایینتر خاک و سطوح پایینتر ریشاه اسات و تأییاد کنناده
نتایج فنه و همکاران ( )20و اورون و همکاران ( )19میباشد.
نکته جاهب توجه از شکلهای ( 3 ،2 ،1و  )4این است که کاه در
تمام تحقیقات انجام شده پیشین که به ارزیابی مقدار شوری در خااک
در حضور آبیاری تیپ پرداختاه بودناد مانناد یاازار و همکااران (،)30
حسنهی ( ،)8مقدار شوری تجمع یافته در اثر آبیااری تیاپ در ساطح
خاک بیشتر است وهی در این تحقیق ،بهعلت احتسااب اثار زماان بار
تجمع نمک در پروفیل خاک در ناحیه توسعه ریشاه ،دیاده مایشاود،
مقدار شوری تجمع یافته در اثر آبیاری تیپ در سطح خاک بیشتر است
وهی در این تحقیق ،بهعلت احتسااب اثار زماان بار تجماع نماک در
پروفیل خاک در ناحیه توسعه ریشه ،دیده میشود که حاداکثر تجماع
نمک زیر سطح خاک و در عمق حادود ( 0/5 ،1/5 ،0/5و  )0/16متار
از کل عمق توسعه ریشه هر گیاه و بهترتیب برای گوجهفرنگی ،ذرت،
جو و گندم رخ داده است .میتوان گفت با گذشت زمان ،نمک تجماع
یافته در سطح خاک در اثر تبخیر ،با آبیاری دوباره حرکات کارده و در
زیر پروفیل خاک توزیع مجادد گشاته اسات .در تحقیقای نوشاادی و
شهرکی مجاهد ( )18که به بررسی توزیع شوری خاک تحات آبیااری
سیستم قطرهای زیرسطحی با مدیریت یک در میان و نیم در میان آب
شور و شیرین بعد از فصل کشت گیاه گوجهفرنگی در شایراز پرداختاه

بررسی تغییرات شوري پروفیل خاك  4محصول زراعی دشت قزوین تحت آبیاري تیپ با مدل ...

بودند ،نشان داده شد که حداکثر شوری عصاره اشباع خااک در عماق
حدود  0/4متری زیر خاک و تقریباً برابر با  3/36دسیزیمنس بر متار
رخ میدهد که این امر در مدیریت نیم در میان رخ داده است .کاه تاا
حدودی مشابه نتایج این مطاهعه میباشد.
در مقایسه این تحقیق با مطاهعه کنونی کاه اثار آبیااری تیاپ یاا
نواری قطرهای با آب نسبتاً شیرین با شوری  1دسیزیمنس بر متر بار
شوری خاک تحت کشت گوجهفرنگی ،ذرت ،و گنادم و جاو طای 20
سال را نشان داده است ،میتوان گفات کاه حاداکثر شاوری متوساط

خاک برای گوجهفرنگی و ذرت ،از  1/5دسیزیمنس بر متر باهترتیاب
به حدود  4/3و  4دسیزیمنس بر متر رسیده است که علت را میتوان
به مقدار کم بارشهای جوی در مدت کشات گوجاهفرنگای و ذرت و
عدم آبشویی طبیعی خاک نسبت داد .از بررسی نتایج مشاهده میگردد
که شوری نهایی خاک در اثر کشت گندم و جو طی  20سال متاواهی،
از  1/5دسیزیمنس بر متر باهترتیاب باه حادود  2/03و  2/02دسای
زیمنس بر متر رسیده است.

2000

2012

2006

2.5
)ECe(ds/m

2
1.5
1
0.5
0

0.8

1

0.4
0.6
عمق توسعه ریشه گندم

0.2

0

شوری عصاره اشباع پروفیل خاک ناحیه توسعه ریشه
بر حسب دسیزیمنس بر متر

3
1994

)Wheat Root Zone Depth (m

شکل  -1تغییرات شوری در کل ناحیه توسعه ریشه گندم (در حدود  20سال)
)Figure 1- Salinity changes in the total area of wheat root development (about 20 years

1.8
2000

1.4

2006

1.2

2012

1
0.8
0.6
0.4
0.2

0
1

0.4
0.6
عمق توسعه ریشه جو (متر)
…Barley Root Zone Depth

0.2

0

شکل  -2تغییرات شوری در کل ناحیه توسعه ریشه جو (در حدود  20سال)
)Figure 2- Salinity changes in the total area of barley root development (about 20 years

شوری عصاره اشباع پروفیل خاک
)ECe (ds/m
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1.6

0.8
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2000

3.5

2006

3

2012

2.5

شوری عصاره اشباع خاک در عمق توسعه ریشه
ذرت
)ECe (ds/m

1994

4

2
1.5
1
0.5
0

2.5

2

1
1.5
عمق توسعه ریشه ذرت (متر)
)Maize Root Zone Depth (m

0

0.5

شکل  -3تغییرات شوری در کل ناحیه توسعه ریشه ذرت و در حدود  20سال
Figure 3- Salinity changes in the total area of maize root development and about 20 years

4.5
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شکل  -4تغییرات شوری در کل ناحیه توسعه ریشه گوجهفرنگی (در حدود  20سال)
)Figure 4- Salinity changes in the total area of tomato root development (about 20 years

همچنین نکته قابل ذکر در خصوص دقات نتاایج توزیاع شاوری
عصاره اشباع خاک توسط نرمافزار  ،AquaCropاین است که در اکثر
تحقیقات انجام شده ،محققان نشان دادهاند که ایان نارمافازار مقادار
شوری عصاره اشاباع خااک را کمتار از مقادار دادههاای مشااهدهای
(مزرعهای) نشان میدهد و ایان کامبارآوردی در تخماین شاوری در
بسیاری از تحقیقات مشاهده میگردد بهگونهای که حداکثر خطاای در
تخمین مقدار شوری در بعضی موارد نزدیک به  30درصد هم میرسد.

با توجه به اینکه هنوز تحقیقی در زمینة بررسی در پیشبینای شاوری
عصارة اشباع  AquaCropکارایی مادل و بایآن اماآح در خااک در
مدت زمان طوالنی صورت نگرفته است ،امکاان مقایساة نتاایج ایان
تحقیق با سایر تحقیقات در زمینة انتقال امآح در نیمرخ خاک ،وجاود
ندارد .نتایج تحقیقات در مورد انتقال امآح توسط سایر مدلها از جمله
مدل  ،SWAPحاکی از این است که این مدل در پایشبینای شاوری
نیمرخ خاک ،دقیق است (.)28

بررسی تغییرات شوري پروفیل خاك  4محصول زراعی دشت قزوین تحت آبیاري تیپ با مدل ...
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شکل  -5تغییرات شوری متوسط خاک با زمان برای آبیاری تیپ گیاه گندم
Figure 5- Average soil salinity variation under wheat cultivation under tape irrigation with time
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شکل  -6تغییرات شوری متوسط خاک با زمان برای آبیاری تیپ گیاه جو
Figure 6- Average soil salinity variation under barely cultivation under tape irrigation with time

همچنین در تحقیقی که توسط حسنهی و همکاران ( )10صاورت
گرفت ،نشان داده شد که متوسط قدر مطلاق خطاای نسابی تخماین
شوری خاک توسط مدل  SALTMED ،AquaCropو  SWAPبه-
ترتیب برابر با  17/5 ،7/24و  12/9درصد میباشد.
یکی از دالیل نتیجهگیری غیر قوی از مدل  AquaCropدر شبیه
سازی شوری را میتوان به معادالت حااکم بار پدیادة انتقاال اماآح
نسبت داد .عوامل مختلف بر انتقال امآح در نیمرخ خااک مؤثرناد از

جمله انتقال تودهای اماآح ،پخشایدگی ،انتشاار آبای ،جاذب اماآح،
تخریب امآح ،رسوب و  ...که در  AquaCropتنها فرآیندهای انتقال
تودهای و پخشیدگی در نظر گرفتاه شاده اسات و بار اسااس معادهاة
 ،1CDEانتقال امآح بررسی میشود ،درحاهیکه ،اماآح تحات تاأثیر
فرآیندهای دیگر نیز قرار دارند ( .)12اما آنچه مسلم است این است که
حتی اگر کمبرآوردی در پیشبینی توزیع شوری عصااره اشاباع خااک
1- CDE: Convection-Diffusion Equation
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توسط مدل  Aquacropوجود داشته باشاد ،ایان کامبارآوردی بارای
تخمین توزیع شوری عصاره اشباع هر  4محصول صورت گرفته است
و نه یک محصول و آن هم به یک میزان ،بنابراین باز هم مایتاوان
توزیع شوری خاک در طول مدت کشت این  4محصول را با دقت باال
و در طول زمان با هم مقایسه نماود و در تصامیمات مادیریتی ،ایان
نتایج را با قطعیت هحا نمود .چون در هر صورت این نرمافزار توزیاع
شوری را در خوشبینانهترین حاهت و حداکثر با  30درصد کمبرآوردی
به ما نشان داده است.
در شکلهای  5و  6برای درک بهتر موضاوع ،از کال شاوری در

پروفیل ناحیه توسعه ریشه بهترتیب گندم و جو ،در انتهاای هار ساال
متوسطگیری شده و در مقابل زمان رسم شده است .مشاهده میشاود
که ضریب تبیین ( )R2در مورد وجود رابطه خط رگرسیونی بین شوری
متوسط و زمان در مورد گندم و جو بسیار کوچک میباشاد کاه اهبتاه
نتایج تحلیل آزمون معنیداری ضریب همبستگی بین شوری متوساط
و زمان به روش پارامتری و ناپارامتری در  Minitab 17هم در ساطح
 5درصد معنیدار نشد و مؤید ضریب تبیین پایین بهدست آمده گردید.
این بدان معناست که افزایش شوری خاک تحت کشات گنادم و جاو
بعد از گذشت  20سال از هحا آماری معنیدار نیست.
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Figure 9- Comparison of average salinity of soil under cultivation of 4 wheat, barley, maize, tomato and annual precipitation

همچنین بهطور مشاابه در شاکلهاای  7و  ،8از کال شاوری در
پروفیل ناحیه توسعه ریشه بهترتیب ذرت و گوجهفرنگی ،در انتهای هر
سال متوسطگیری شده و در مقابل زمان رسام شاده اسات .مشااهده
میشود که ضریب تبیین ( )R2در مورد وجود رابطاه خاط رگرسایونی
بین شوری متوسط و زمان در مورد ذرت و گوجهفرنگی بزرگ میباشد
که اهبته نتایج تحلیل آزمون معنیداری ضریب همبستگی بین شاوری
متوسط و زمان به روش پارامتری و ناپاارامتری در  Minitab 17هام
در سطح  5درصد معنیدار شد و مؤید ضریب تبیین بااالی باهدسات
آمده گردید .این بدان معناست که افزایش شوری خاک تحات کشات
ذرت و گوجهفرنگی بعد از گذشت  20سال از هحاا آمااری معنایدار
بوده و قابل توجه است.
در شکل  ،9بهمنظور مقایسه تأثیر آبیاری تیپ بار توزیاع شاوری
خاک و رابطه آن با بارندگی ،یک مقایسه بین تغییرات شوری متوسط
ناحیااه توسااعه ریشااه  4محصااول مهاام در طااول  20سااال کشاات
محصوالت انجام شده است .مشاهده میگاردد در محصاوالت ذرت و
گوجهفرنگی ،آبیاری تیپ منجر به افزایش قابل توجه شوری متوساط
ناحیه توسعه ریشه با گذشت زمان میگردد .حال آنکه افزایش شاوری
متوسط ناحیه توسعه ریشه در محصوالت گندم و جاو در اثار آبیااری
تیپ با گذشت زمان ناچیز و قابل صرفنظر کردن است .علات را مای
توان اینگونه توجیه نمود که آغاز فصل کشت محصوالتی مانند گندم
و جو از ماه نوامبر که مصادف با آبان ماه میباشد اسات ،کاه در ایان
فصل بر اثر بارش ،نمک حاصل از تبخیر آب آبیااری از خااک شساته
شده و در آن بهمقدار ناچیزی تجمع مییابد .این در حااهی اسات کاه
آغاز فصل کشت محصوالتی چون ذرت و گوجهفرنگی از ماه می کاه
مصادف با اردیبهشت ماه است باوده و در ایان زماان مقادار کمتاری
بارش تا اتمام فصل کشات وجاود دارد و نماک تجماع یافتاه در اثار

آبیاری ،فرصتی برای شستشو نیافته و در نتیجه در مدت زمان طوالنی
استفاده از سیستم تیپ ،در خاک انباشته شده و شوری آن را باال مای
برد .از طرفی گندم و جو جزء محصوالت مقاوم به شوری هستند کاه
در مکانیسم جذب ریشه 1خاود قاادر باه جاذب نماکهاای محلاول
بیشتری نسبت به دو محصول حساس گوجهفرنگی و ذرت نسبت باه
شوری هستند .بهگونهای که معموالً پیشنهاد میگردد در زمینهای باا
شوری باال بهخصوص در سالهای ابتدایی کاشت از محصوالت مقاوم
به شوری و جذب باالی یونهای شوری در خاک اساتفاده کارد تاا از
طرفی هم شوری خاک تعدیل گردد و هم بتوان به برداشت محصاول
با تنای قابل قبول امیدوار بود .جهت اثباات درساتی ایان ادعاا ،وجاود
رابطه همبستگی بین بارش ساهیانه و شوری متوسط خاک در انتهاای
هر سال برای هر محصول در نرمافزار  MINITAB 17مورد آزماون
پارامتری و ناپارامتری معنیداری ضریب همبستگی قرار گرفت .نتاایج
این آزمون نشان داد که ضاریب همبساتگی پیرساون ( )r= - 0/71و
اسپیرمن ( )r= - 0/691بین بارش و شوری متوسط ساالنه برای گندم
در سطح  5درصد معنیدار بود ( )P_Value=0.001و بارای جاو نیاز
نتایج مشابهی بهدست آمد ()rSpirman= - 0/691( ,)rPierson= - 0/777
.)P_Value=0.000(,
و در نهایت در شکلهای  bو  aشاماره  ،10وجاود ایان رابطاه
خطی معکوس برای جو و گندم باهدرساتی در  EXCEl2007نشاان
داده شده است .همچنین از شکل  d10و  c10مشهود است که رابطاه
خطی بین بارش و شوری متوسط ساالنه بارای ذرت و گوجاهفرنگای
وجود ندارد .اهبته در تمامی نمودارهای زیر مشاهده میگردد که بارش
منجر به کاهش شوری میگردد ،وهی این کاهش در مورد دو محصول
1- Root Uptake
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آخر از نظر آماری معنیدار نیست.
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Figure 10- Correlation between average salinity of soil under cultivation of 4 products a) wheat, b) barley, c) maize, d) tomato
and annual precipitation

نتیجهگیری
از نتایج باال مشاهده گردید در محصاوالت ذرت و گوجاهفرنگای،
آبیاری تیپ با شوری آب آبیاری  1دسیزیمانس بار متار ،منجار باه
افزایش قابل توجه شوری متوسط خاک ناحیه توسعه ریشاه از 1/5باه
ترتیب به  4و  4/3دسیزیمنس بر متر در طاول  20ساال مایگاردد
(معنیداری روند در سطح  5درصد) ،حال آنکه افزایش شوری متوسط
ناحیه توسعه ریشه در محصوالت گندم و جو در هماان حاهات ،از 1/5
بهترتیب به  2/03و  2/02دسیزیمنس بر متر رسیده کاه در ساطح 5
درصد معنیدار نیست .همچنین مشاهده گشات کاه بیشاترین مقادار
تجمع نمک در زیار ساطح خااک و در عماقهاای (0/5 ،1/5 ،0/5و
 )0/16متر از کل عمق توسعه ریشه هر گیاه و بهترتیب بارای گوجاه
فرنگی ،ذرت ،جو و گندم رخ داده است ،که این امر بعلت توزیع مجدد

ذرات نمک در اثر باندگی و آبیاری و شستشوی امآح خااک صاورت
پذیرفته است .علت را میتوان به نیاز آبی پاایین و فیزیوهاویی جاو و
گندم نسبت به ذرت و گوجهفرنگی نسابت داد کاه در نتیجاه آن آب
کمتری وارد خاک شده و در نتیجه شاوری کمتاری در زماین تجماع
مییابد ،همچنین وجود بارش در فصل کشت گنادم و جاو منجار باه
شستشوی نمک از ناحیه ریشه میشود .درستی این نظریاه از طریاق
معنیداری همبستگی بین بارش و شاوری خااک در ساطح  5درصاد
آزمون و ثابت گردید .هذا پیشنهاد میگردد گندم و جو که جزو گیاهان
با مقاومت و تحمل باال در مقابال تانش شاوری هساتند ،در اوهویات
کشت آبیاری موضعی در نواحی خشک با بارشهای ناچیز و منابع آبی
محدود ،قرار گیرند.
بهعبارت بهتر ،کشت محصوالتی چون جو و گندم نسبت به ذرت
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گوجه فرنگی صورت نگرفته اسات نتاایج ایان تحقیاق مایتواناد در
 انتخاب و،تصمیمگیریهای مدیریتی از نظر پایداری منابع آب و خاک
اوهویتبندی اهگوی کشت مناسب در مناطق گرم و خشک با نازوالت
. مفید فایده واقع گردد،جوی اندک

 مادیریت،و گوجهفرنگی در مناطق با کمبود منابع آب و شوری خااک
 از آنجا که تاکنون تحقیقات جاامع و.پایدار اراضی را تضمین مینماید
عملی در مورد تغییرات شوری خاک در مدت زمان طوالنی و اساتفاده
، ذرت، جاو، بعد از کشت محصوالت مهمی چون گندم،از آبیاری تیپ
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Introduction: Regarding population growth rate and drought challenges, one of the effective strategies for
sustainable development in agricultural sector is irrigation. In this regard, in recent years, the use of tape
irrigation method has been considered in crop plants, but the use of this system will be successful if it is to
evaluate the system performance in terms of soil sustainability before it is implemented and its problems are
solved. Problems in the field of sustainable agriculture are saltinification of soil resources that the tape irrigation
over time and due to the continuity of its use in cultivated land, especially in warm and dry areas due to global
warming, climate change and decline of the atmospheric precipitation leads to salinity accumulation in the soil.
Materials and Methods: In order to investigate the distribution and changes of salinity of soil profile in the
root development zone of wheat, maize, barley and tomatoes grown in Qazvin Plain with initial salinity of 1 /5
dS/m and salinity of irrigation water 1 dS/m In hot and dry climate, a type of irrigation was used (strip drip) and
during the 20 years of cultivation, the AquaCrop version 5 was used. The results of simulation output were
analyzed by Minitab 17 and Excel 2007 softwares.
Results and Discussion: The results showed that in all previous stuides, the amount of salinity accumulated
through the tape irrigation in the soil surface is greater, but in this study, due to the time effect on salt
accumulation in the soil profile in the root development area, The maximum salt accumulation below the soil
surface and at depths (0/5, 1/5, 0/5 and 0/16) meter of the total root development depth of each plant,
respectively, for tomato, maize, barley and Wheat has occurred. It can be said that over time, accumulated salt on
the surface of the soil evaporated, re-moved with irrigation and redistributed under the soil profile. Simulation
results were obtained after statistical analysis with Minitab 17 and Excel 2007 software showed that in tomato
and corn products, tape irrigation with irrigation water salinity of 1 dS/m resulted in significant increase in
average salinity of The root development zone from 1/5 is 4 and 4/4 dS/m over the course of 20 years
(correlation significance at 5% level) and sustainable utilization of soil resources is questioned, While the
increase in average salinity of root development zone in wheat and barley products due to tape irrigation over the
course of 20 years has risen from 1.5 to 2/03 and 2/02 dS/m, which is not noticeable and at the level of 5% is not
significance. This can be attributed to rainfall during the growing season of wheat and barley, which led to salt
salting from the root zone. The correctness of this theory was tested by the significance of the correlation
between rainfall and salinity in the 5% level and proved to be. Therefore, it is recommended to wheat and barley
with the ability to tolerate high soil salinity are placed in the top priority for local irrigation in hot and dry areas
with limited atmospheric rainfall and limited water resources.
Conclusions: From the above results, it was observed that, in products such as maize and tomatoes, tape
irrigation resulted in a significant increase in the mean salinity of the root development zone over time.
However, the increase in average salinity of root development in wheat and barley products due to the tape
irrigation is negligible and canceled over time. In other words, the cultivation of crops such as barley and wheat
in areas with scarcity of water resources and soil salinity ensures sustainable land management. These results,
while using water with salinity of about 1 dS/m, and soil cultivation with an average salinity of 1/5 dS/m, have
been taken. Since comprehensive and practical research has not been done on long-term salinity changes and the
use of tape irrigation, after the cultivation of important crops such as wheat, barley, corn, tomato, the results of
this research can be used in conducting managerial guidelines, The selection and prioritization of the appropriate
cropping pattern in the warm and dry areas will be beneficial with few atmospheric precipitations.
Keywords: Agricultural crop, AquaCrop, Drip-tape irrigation, Salinity distribution, Soil stability
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