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چکیده
این تحقیق با استفاده از فشارهای ثقلی معادل  1/5 ،0/5و  3متر و با استفاده از دور آبیاری پالسی در بهار سال  1395در مزرعهای با خاک شنی در شهرستان
کاشان انجام شد .هندوانه منطقه سنبک طبق عرف محلی کاشته شد .تیمارهای مورد مطالعه سه روش آبیاری کوزهای ،قطرهای ثقلی و قطرهای نواری در مقایسه
با آبیاری شیاری (تیمار شاهد) بودند و شاخص بهرهوری آب در این تیمارها مورد بررسی قرار گرفت .در این تحقیق از طرح آماری فاکتوریل در قالب بلبوکهبای
کامل تصادفی برای آنالیز دادهها استفاده شد .نتایج نشان داد با مقدار آب مصرفی معادل  6790متر مکع در هکتار در هر کدام از روشهای آبیاری موضعی ثقلی
و  13452متر مکع در هکتار در تیمار شاهد ،میزان عملکرد هندوانه در روشهای آبیاری کوزهای ،قطرهایثقلی ،قطرهای نواری و آبیاری شیاری به ترتی معادل
 7527 ،11457 ،1224و  11426کیلوگرم در هکتار و شاخص بهرهوری آب بهترتی معادل  1/1 ،1/7 ،0/2و  0/8کیلوگرم در هکتار به ازای هر متبر مکعب آب
مصرفی بهدست آمد .همچنین در مقایسه با دور آبیاری یک روزه ،با کاربرد آبیاری پالسی در آبیاری موضعی ،راندمان آبیاری به طور متوسب از  87درصبد ببه 98
درصد افزایش یافت .بهطور کلی با کاربرد آبیاری موضعی در مقایسه با آبیاری شیاری در خاک شنی میتوان ضمن افزایش بهرهوری آب ،از این خاک برای کشت
گیاهان مثمر همچون هندوانه با عملکرد باال استفاده کرد.
واژههای کلیدی :آبیاری موضعی ثقلی ،خاک سبک ،شاخص بهرهوری آب ،عملکرد هندوانه

مقدمه

1

در خاکهای شنی سواحل دریا و یا ماسههای دشت کویر (موسوم
به ماسه بادی) عالوه بر کمبود عناصر غذایی الزم ببرای رشبد گیباه،
بهدلیل مشخصات فیزیکی خاص در نگهداری رطوببت و پبایینببودن
ظرفیت نگهداری آب ،استفاده از روشهای آبیاری معمبول و شبناخته
شده (بهویژه آبیاری سطحی و یا حتی آبیاری تحت فشار) با محدودیت
همراه است .لذا کاربرد روشهایی که بتواند با ویژگیهای خاص خبود
همچون تأخیر در نفوذ آب و دبی کم ،شرای آبیاری مطلوب این قبیل
خاکها را فراهم کند ،میتوانبد منجبر ببه بهببود شبرای فیزیکبی و
مدیریت بهینه این خاکها گردد.
آبیبباری قطببرهای ثقلببی ) (Gravity Drip Irrigationروش
جدیدی است که در آن از بهکارگیری انرژی اضافی (ایسبتگاه پماباژ)
 2 ،1و  -3بهترتی دانشجوی سابق دکتری آبیاری و زهکشی ،دانشیار و استاد گروه
مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
)Email: majidarabfard@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v33i2.70933

خودداری میگردد .مقدار کل انرژی مورد نیاز سیستم برای مبزار ببا
حداکثر مساحت یکصد هکتار بین  1تبا  3متبر ارتفبا آب مبیباشبد.
مبببانی اصببلی عملکببرد ایببن سیسببتم بببر کبباهش فشببار مببورد نیبباز
قطرهچکانها قرار دارد .در سیستم آبیاری قطرهای ثقلی ،فشار کارکرد
قطرهچکان در حدود  0/5متر میباشد و بدین لحاظ کل شبکه با فشار
کم قابل طراحی است (.)1از دیگر مزایای این سیستم نصب سباده و
آسان آن با توجه به فشار بسیار پایین مورد نیاز و خنثیسازی اثبر دمبا
در میزان تخلیه قطرهچکانها میباشد .در این سیسبتم ،ببا اسبتفاده از
قطر زیاد قطرهچکانهای میکروتیوب ،اثر گرما بر افزایش قطر و دببی
کاهش مییابد ( .)3با حذف پمااژ در آبیاری قطرهای ثقلبی ،هزینبهی
اولیهی تهیهی پمپ ،هزینههبای جباری تبأمین انبرژی پماباژ و نیبز
هزینههای مربوط به بهرهبرداری و نگهداری سیستم حذف میگردد و
این کاهشهزینه تأثیر زیادی در انتخاب روش آبیاری بهوجود میآورد
( .)8در تحقیقببی بببا بررسببی خصوصببیات هیببدرولیکی تعببدادی از
قطببرهچکببانهببا در محببدوده فشببارهای ثقلببی ،مشببخص شببدکه
قطبب برهچکببببانهببببای میکروفالپببببر ) (microflapperو اکثببببر
قطرهچکانهبایثقلبی ) (Gravity Drip Irrigationببا نبام تجباری
 GDIحتی در حداقل فشار آزمبایش ( 0/5متبر آب) نیبز خروجبی آب
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داشت و در مواردی که قطرهچکانهبای  GDIخروجبی نداشبت ایبن
مشکل بهراحتی قابل رفبع ببود ،درحبالیکبه رفبع چنبین مشبکلی در
سایرقطره چکانها امکانپذیر نبود ( .)7در پژوهشی دیگری مشبخص
شد که آبیاری قطرهایثقلی در مقایسه با آبیاری سطحی ببا کبمتبرین
مقدار آب مصرفی بیشترین کارآیی مصرف آب را دارا میباشد (.)16
استفاده از روش آبیاری قطرهای نواری در سالهای اخیر در ایران
مورد توجه قرار گرفته و در این رابطه تحقیقاتی انجام شده اسبت کبه
هر کدام اهداف خاصی را دنبال کردهانبد .مزایبای ایبن روش آبیباری
عبارتند از :کاهش مصرف آب در واحد سطح ضبمن افبزایش رطوببت
محدودهی ریشبهی گیباه ،افبزایش رانبدمان مصبرف آب ،آبیباری در
اراضی ناهموار ،کاهش خسارت علفهای هرز و آفبات و بیمباریهبا،
سهولت توزیع کود ،فشار سرویس کمتر و کاهش هزینبه و انبرژی در
مراحل تولید ( .)6در این روش آبیاری معموالً استفاده از نوارهبایی ببا
ضببخامت  175میکببرون و فاصببلهی سببورا هببای آبببده  20یببا 30
سانتیمتر که آبدهی آنها در طول یک متر در فشار  0/6تا  0/7ببار
حدود  4لیتر در ساعت میباشد مناس است (.)2
روش آبیاری کوزهای نیز یکی از مؤثرترین روشها ببرای آبیباری
در مواجه هستند و یا زمینهای ناهموار ،خباکهبای درشبت بافبت و
سبک با میزان نفبوذ آب بباال و آب شبور کبه در روشهبای آبیباری
سطحی بهطور معمول نمیتواند استفاده شود ،میباشد (.)15
ویژگی تراوش کم آب از کوزه سب میشود کبه از آن ببهعنبوان
وسیلهای نامبرده شود که میتواند آب را در طی مدتی مناس در خود
نگهداری کند و به آرامی در اختیار گیاه قرار دهد و گیاه نیبز از طریبق
جذب توس ریشه ،احتیاجات خود را برآورده کند .در قبدیم ایبن روش
آبیاری در استانهای کرمان ،و اطراف شهرهای سببزوار و بنبدرعبا
مورد استفاده بوده است (.)4
در تحقیقی که با هدف ارزیابی توزیع مجدد آب در خاک در آبیاری
قطبرهای ببرای دو حالبت جریبان پالسبی و پیوسبته ببا اسبتفاده از
قطرهچکانهایی با دبی  2/4و  8لیتر در ساعت برای سه بافبت خباک
در یک مدل فیزیکی استفاده شد ،مشخص شد که مقدار توزیع مجدد
در جهت قایم در خاک رسی نسبت به شنی ،برای دبی کمتر در آبیاری
پیوسته  6درصد و برای آبیاری پالسی  4درصد بیشتر میباشد .در ایبن
تحقیق با کاربرد تکنیک آبیاری پالسی در خاک شبنی ،ضبمن بهببود
راندمان کاربرد آب ،به دلیل شرای رطوبتی بهتبر در محبدوده ریشبه
شرای برای رشد بهینه گیاه فراهم خواهد بود (.)11
نتایج پژوهش دیگری نشبان داد کبه الگوهبای پیشبروی جبهبه
رطوبتی و تلفات آب با نفوذ عمقی زیر منطقه توسعه ریشه تحت تأثیر
آبیاری قطرهای پالسی برای دو نو خاک لومی شنی و سیلت لومی و
با دو دبی به کار رفته ،مؤلفه عمودی جبهه رطوبتی در آبیاری پالسبی
نسبت به آبیاری پیوسته در زمانی برابر با زمان آبیاری ،بزرگتر بود (.)5
در تحقیق دیگری به منظور بررسی آبیاری قطرهای پالسی و تأثیر

آن بر جبهه رطوبتی و تلفات ناشی از نفوذ عمقی از قطرهچکبانهبای
با دبی  4لیتر در ساعت با حجم کاربردی  16و  24لیتر به ترتی برای
جریانهای پالسی و پیوسته استفاده شد .مقایسه ابعاد جریان رطبوبتی
در جریان پالسی و پیوسته نشان داد که پس از اتمام آبیاری ،گسترش
عرضی و عمقی جریان رطوبتی در جریان پالسبی نسببت ببه پیوسبته
بیشتر است .بر اسا نتایج این تحقیق از جریان پالسی میتبوان ببه
عنوان روشی در مدیریت آبیاری ،کاهش نفوذ عمقی و افزایش راندمان
آبیاری بهره جست (.)9
یکی از پارامترهای مهم در طراحی هر یک از روشهای آبیباری،
تعیین تواتر و یا دور آبیاری است .در بیانی دیگر منظور از دور آبیباری
فاصلهی بین دو واقعهی آبیاری است .با توجبه ببه آنکبه دور آبیباری
بهطور معمول در روش آبیباری ببارانی ببین  7تبا  10روز ،در آبیباری
موضعی (قطرهای) بین  2تا  7روز و در آبیاریهای سطحی نیبز حتبی
دور بیش از  10روز نیز معمول است مسلماً اگر بتوان در فواصل زمانی
کمتری آب مورد نیاز گیاه را تأمین کبرد ،ببا جلبوگیری از تبنشهبای
گیاهی ناشی از کمبود رطوبت ،شرای برای رشد مطلوب و در نتیجبه
افزایش عملکرد فراهم خواهد شد.

مواد و روشها
تحقیق حاضر در  4ماهه اول سال  1395در مزرعبهای ببا خباک
شنی و در قسمتی از اراضی زراعبی شبرکت جهباد تعباون شهرسبتان
کاشان (مطبابق شبکل  )1واقبع در عبرج جارافیبایی”33˚59’ 49
شمالی و طول جارافیایی ” 51˚28’12شرقی انجام شده است .در این
تحقیق طبق عرف محل از هندوانه محلی منطقه سنبک در شهر آران
و بیدگل از توابع شهرستان کاشان بهعنوان گیاه مورد مطالعه اسبتفاده
شد.
با توجه ببه نتبایج خاکشناسبی و براسبا درصبد ذرات تشبکیل
دهنده ،خاک منطقه در گروه خاکهای لومی شبنی )(Loamy sand
با ظرفیت نگهداری رطوبت معادل  93میلیمتر در متر میباشد.
طرح آماری فاکتوریل در قال بلوکهای کامل تصبادفی ،شبامل
سه تیمار اصلی روش آبیاری موضعی و سه تیمار فرعی فشبار آبیباری
(مجموعاً  9تیمار) با  3تکرار به همراه یک تیمار روش آبیاری شبیاری
بهعنوان شاهد بهکار گرفته شد (ولیزاده و مقدم .)1375 ،در هر ردیف
کشت  12بوته با فاصله  1متبر روی ردیبف و  3متبر ببین ردیبف ،در
زمینی به مساحت  )36 × 30( 1080متر مربع کشت گردید.
برای اعمال فشارهای مختلبف سبتون آب (معبادل  1/5 ، /5و 3
متر) در روشهای آبیاری مورد مطالعه (آبیاری قطرهایثقلی ،قطبرهای
نواری و کوزهای) از پلکان چوبی  4متری با قابلیت نص سبه ردیبف
مخزن آب ثانویه استفاده شد (شکل .)2

مقایسه راندمان و شاخص بهرهوري آبیاري پالسی با فشارهاي ثقلی در خاك شنی تحت كشت هندوانه
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جاده آران و بیدگل
Aran and Bidgol Road

کمربندی کاشان
Kashan Ring road

محل اجرای طرح
Location

شکل  -1موقعیت محل اجرای طرح
Figure 1- Location of the project

شکل  -2سکوی تأمین فشار در تیمارهای آبیاری موضعی
Figure 2- Supply platform for localized irrigation treatments

شکل  -3نحوه استقرار کپسولهای رسی در تحقیق
Figure 3- How to install clay capsules in the research

در تیمار آبیاری کبوزهای ببرای هبر گیباه از یبک عبدد کاسبول
رسی( )10ببه طبول  20سبانتیمتبر ،قطبر داخلبی  1/5سبانتیمتبر و
ضخامت جداره 0/5سانتیمتر با آرایش نص روی خ ( )On lineکه
به صورت افقی در سبطح خباک و بباالی ببذر نصب شبد (شبکل )3
استفاده گردیبد .ببرای کباهش تبأثیر تبابش مسبتقیم خورشبید روی
کاسول ،پس از تعبیه کاسول روی سطح زمین ،سطح کاسول با خاک
محل پوشانیده شد.

بهدلیل اختالف ارتفا موجود بین حوضچه ذخیره و مخازن ثانویه،
برای انتقال آب از یک دستگاه الکتروپمبپ اسبتفاده شبد .ببر اسبا
محاسبات اولیه و به منظور مدیریت آبیاری در خاک شنی )نفوذپذیری
زیاد) الزم شد که از دور آبیاری پالسی استفاده شبود .در ایبن تکنیبک
آبیاری از دور آبیاری کمتر از دور روزانه استفاده میشود ( )9هبر چنبد
که اعمال این تکنیک در انوا آبیاری سطحی و یبا حتبی بسبیاری از
انوا آبیاریهای بارانی (همچبون کالسبیک ثاببت آباباش متحبرک)
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امکانپذیر نیست ،لیکن این تکنیبک در آبیباریهبای موضبعی قاببل
استفاده است .یکی از محدودیتهایی که در دید اول شباید بتبوان در
آبیاری های موضعی ببرای ایبن تکنیبک متصبور شبد ،درگیبر شبدن
بهرهبردار (و یا آبیار) در طی زمان عملیبات آبیباری ببا قطبع و وصبل
جریان پمااژ است .همانگونه که در این تحقیق نیز عمل شبده اسبت
با نص یک دسبتگاه زمبانسبنج در مسبیر جریبان ببرو ورودی ببه
الکتروپمپ با قابلیت کنترل زمان قطع و وصل پمپ ببا دقبت دقیقبه،
این محدودیت نیز مرتفع شده است .بدین ترتی پس از آزمایش اولیه
در خصوص زمان الزم برای پر شدن تشتها (مخازن ثانویه) ،با توجه
به دور آبیاری پالسی در هر مرحلبهی زمبانی از تحقیبق ،ایبن امکبان
فراهم است که زمان قطع و وصل الکتروپمبپ ببهکمبک زمبانسبنج
بهگونهای تنظیم شود که مدت قطع جریان معادل دور آبیاری و مبدت
وصل ،معادل زمان الزم برای پر شدن تشتها باشد .در روش آبیباری
شیاری نیز هفتهای دو بار (طبق عرف منطقه) در روزهبای دوشبنبه و
جمعه آبیاری انجام شد.
در تیمار آبیاری قطرهای ثقلی برای هر گیاه دو عبدد دریابر ثقلبی
 GDIبا فاصله  20سانتیمتر تخصیص داده شد و در آبیاری قطبرهای
نواری ،از نوارهایی با فاصله خروجی  10سانتیمتر استفاده شد.
در تحقیق حاضبر دادههبای رطوببت (توسب دسبتگاه  )TDRدر
روزهای دوشنبه و جمعه هر هفتبه در طبول دوره مبورد مطالعبه ببین
ساعات  10الی  16در تیمار شاهد قرایت شد .به کمبک ایبن دادههبا،
کمبود رطوبت محاسبه و همچنین میزان نیاز آبی گیاه در حبد فاصبل
بین دو آبیاری با استفاده از معادله  1بهدست آمد (.)12
ET0 = (IR-(S2-S1)-DB) ×1000/ t
][1
در این معادله :ET0 ،تبخیر-تعرو واقعی متوس روزانه :IR ،مقدار
آب آبیاری (مجمو تاییرات رطوبت در اعمباو مختلبف خباک در دو
مرحلببه زمببانی قبببل و بع بد آبیبباری) :S2 ،مقببدار آب ذخیببره شببده در

الیههای خاک قبل از آبیاری :S1 ،مقدار آب ذخیره شده در الیههبای
خاک در زمان آبیاری قبلی :DB ،عمق آب نفوذ یافته از انتهای الیبه
مورد نظر ،بعد از آبیاری و  :tتعداد روزهای بین دو آبیباری مبیباشبد.
شایان ذکر است قبل از شرو آمار برداری با دستگاه  ،TDRاز آمبار و
اطالعات هواشناسی موجود در کتاب نیاز آبی گیاهان بباغی و زراعبی
مربوط به نیاز آبی هندوانه در شهر کاشان استفاده شده است.
با توجه به بروز نشانههای تکامل رشد ،در تاریخ  95/4/18پس از
طی دوره رشد  110روزه ،هندوانهها برداشت شدند.
در این پژوهش تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSS-16و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن در سطوح
احتمال یک و پنج درصد انجام شد.

نتایج و بحث
اثرآبیاری پالسی در راندمان آبیاری موضعی در خاک شنی

در بین روشهای مورد بررسی با انتخاب روش آبیباری قطبرهای
ثقلی بهعنوان روش مبنا ،نیاز آبی تیمارهای آبیاری موضبعی براسبا
پارامترهای این روش آبیباری محاسببه و در مبدیریت سبایر روشهبا
بببهکببار بببرده شببد .در روشهببای آبیبباری فببوو ،در پایببان دورهی
نمونهبرداری رطوبت تیمار شاهد ،پس از تعیین تبخیر -تعبرو گیباهی
در آن دوره ،بهدلیل ثابت بودن حجبم آبیباری هبر تیمبار (اسبتفاده از
تشتهایی با حجم مفید  80لیتر) ،دور آبیاری بهگونهای محاسببه شبد
که حجم نیباز آببی آن دوره معبادل  80لیتبر باشبد .بنبابراین پبس از
محاسبهی دور آبیاری ،با مدیریت زمان قطع و وصل پمپ ببه کمبک
تایمر نص شده در مسیر جریان برو ورودی الکتروپمپ ،نیاز آبی گیاه
تأمین شد.

جدول  -1محاسبه راندمان در تیمارهای آبیاری موضعی
Table 1- Efficiency calculation in localized irrigation treatments

مقایسه راندمان و شاخص بهرهوري آبیاري پالسی با فشارهاي ثقلی در خاك شنی تحت كشت هندوانه

براسا محاسبات نیاز آبی طببق جبدول  ،1حبداکثر دور آبیباری
ممکن در دورههای مختلف رشد از  77سباعت ( 3/2روز) در مباه دوم
رشد تا  10ساعت ( 0/4روز) در ماه آخر رشد متایر بود.
بدین ترتی در روشهای آبیاری موضعی  ،دورآبیاری طراحبی از
 15ساعت در ماه اول تا  1ساعت در دوره پیبک و ببر همبین اسبا
میزان راندمان آبیاری از  % 97/4تا  % 99/5متایر بوده است.
نقش مدیریت در افزایش راندمان آبیاری سنتی در خاک شبنی در
جریان ارزیابی تیمار آبیاری شباهد ،معادلبهی نفبوذ مطبابق معادلبه 2
بدست آمد و بدین ترتیب پارامترهبای طراحبی آبیباری شبیاری ایبن
پژوهش محاسبه گردید.
()2
در این معادله  :زمان آبیاری (دقیقه) و  :عمق آب نفبوذ یافتبه
(میلیمتر) است .از این معادله برای تعیین مبدت زمبان آبیباری تیمبار
جوی و پشته استفاده شد .از آنجا که در ارزیابی آبیاری سطحی هبدف
آنست که با تاییر پارامترهایی همچون دبی آبیاری ،طول مزرعبه و یبا
مدت زمان آبیاری ،راندمان مناس آبیاری حاصل شود ،در این تحقیق
باتوجه به ثابت بودن دبی پمپ مبورد اسبتفاده جهبت انتقبال آب ببه
ابتدای شیارها (دبی آبیباری) و نیبز ثاببت ببودن طبول شبیار ،امکبان
مدیریت راندمان آبیاری تنها از طریبق مبدیریت دور آبیباری و مبدت
زمان آبیاری فراهم بود .به همین دلیل با استفاده از معادلبهی نفبوذ و
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با توجه به نیاز آبشبویی الزم ،دور آبیباری و مبدت زمبان آبیباری ببه
گونهای تعیین شده که رانبدمان آبیباری مناسببی بدسبت آیبد .ببدین
ترتی مطابق خالصه محاسبات ارایه شده در جدول  2راندمان کاربرد
آبیاری در تیمار شاهد بین  81/4تا  94/4درصد بوده است.
در این پژوهش ،مدت زمان آبیاری تیمار شاهد در هر دور آبیاری،
به گونهای انتخاب (مدیریت) شد که ضمن تأمین عمق آب نفوذ یافته
(معادل عمق ناخالص آبیاری) ،راندمان کاربرد آبیاری نیز حداکثر باشد.
هرچند در آبیاری سطحی تأمین راندمان بباال آنهبم در خباک شبنی
کاری دشوار است ،اما در این تحقیق با توجه به طول کم شیار ،شبی
مناس اراضی و براسا معادله نفوذ بدستآمده ،تنها با مدیریت مدت
آبیاری در هر دوره آبیاری ،راندمان کاربرد آب آبیاری مناسب حاصبل
شد.
در مطالعاتی که تحبت عنبوان الگوهای پیشروی جبهه رطوبتی و
تلفات آب با نفوذ عمقی زیر منطقه توسعه ریشه تحت تأثیر آبیاری
قطرهای پالسی انجام شد ،مشخص شد که با کاهش دور آبیاری و یبا
بهعبارت دیگر استفاده از آبیاری پالسی ،که نوعی استراتژی مبدیریتی
آبیاری است ،میتوان راندمان آبیاری را بهبود بخشید ( .)5بنبابراین در
این تحقیق ،با انتخاب تکنیک مدیریت آبیاری پالسی در تیمار آبیباری
موضعی ،ضمن تأمین عمق آب نفوذ یافته معادل عمق ناخالص آبیاری
مورد نیاز ،راندمان کاربرد آبیاری حداقل  97/4درصد بوده است.

جدول  -2محاسبه راندمان در تیمار آبیاری شیاری
Table 2- Efficiency calculation in furrow irrigation treatment

شــرح پارامتــر

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

Tir

Khordad

Ordibehesht

Farvardin

Parameter description

7.7

6.9

1.2

1.2

حداکثر تبخیر تعرو روزانه گیاه (میلیمتر در روز)

93

93

93

93

1.0

0.9

0.7

0.4

6

6

26

15

3

3

3

3

19.0

12.0

3.0

2.5

88.8

94.4

90.5

81.4

)Maximum Daily Evapotranspiration of the Plant (mm/day

ظرفیت ذخیره آب در خاک (میلیمتر در متر)
)water storage capacity in the soil (mm/m

عمق مؤثر توسعه ریشه گیاه (متر)
)Effective Depth of Root Crop Development (m

حداکثر دور آبیاری (روز)
)Maximum irrigation interva (Day

دور آبیاری طراحی (روز)
)Design irrigation interval (Day

مدت آبیاری پیشنهادی (دقیقه)
)Proposed irrigation period (Min

حداکثر راندمان کاربرد آب آبیاری در دوره مورد نظر (درصد)
)Maxiumm irrigation water use efficiency at the desired period (%
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در صورتیکه اگر قرار بود از دور آبیاری روزانه (حداکثر یبکروزه)
استفاده شود برای حصول راندمان آبیاری بیش از  81/6درصد ،مبی-
بایست از منبع آب با حجم مفید  2000لیتر بهعنوان منبع ثانویه ذخیره
آب استفاده میشد در حالیکبه حجبم مخبزن مبورد اسبتفاده در ایبن
تحقیق معادل  80لیتر بوده است.
اثرآبیاری پالسی در عملکرد محصول

همانگونه که نقش آبیاری پالسی در افزایش راندمان نشبان داده
شده ،با مقایسه عملکرد تیمارهای موضعی و تیمار شاهد میتبوان ببه
نقش دور آبیاری پالسی در فراهمسازی شرای مساعد دوران رشد و در
نتیجه افزایش عملکبرد پبیببرد ( .)14در پایبان دوره رشبد و پبس از
برداشت محصول و توزین میوهها ،شرای برای مقایسه نتایج عملکبرد
مهیا شد .نتایج استفاده از آزمون دانکن در خصوص مقایسبهی تعبداد
میوهها و عملکرد محصول تحت روشهای آبیاری منتخ نشبان داد
که بین تکرارهای مختلف آزمایش از نظر تعداد هندوانبه و وزن آنهبا
در سطح احتمال  1و  5درصد تفاوت معنیداری وجود ندارد .لذا تکبرار
آزمایش باعث تاییر در نتایج بهدست آمده نشده است .همینطبور ببین
فشببارهای مختلببف آبیبباری در سببطح احتمببال  1و  5درصببد تفبباوت
معنیداری در عملکرد محصول حاصل نشد ایبن در حالیسبت کبه ببر
اسا نتایج دیگر محققبین ،نقبش تباثیر آبیباری پالسبی در افبزایش
عملکرد محصوالتی چون سی زمینی تا میزان  %49با افبزایش تعبداد
پالسها به میزان  4پالس ،ثابت شده است (.)14
همانطور کبه در جبدولهبای  3و  4نیبز بیبان شبده اسبت ،در
روشهای مختلف آبیاری ،بین عملکرد محصول و تعبداد هندوانبههبا
تفاوت معنیداری وجود دارد ،بهگونهای که میانگین تعداد هندوانههای
هر بوته و همینطور میانگین وزن هندوانهها در تیمارهای مختلف ببه

ترتی زیر بوده است:
 -1تیمار قطرهایثقلی و تیمار شاهد  -2تیمار قطرهای نواری -3تیمار
کوزهای
بببر اسببا نتببایج جببدول  ،5در پایببان دوران  110روزه کشببت،
عملکبرد روش آبیبباری جبوی و پشببته، ،کبوزهای ،قطببرهای نببواری و
قطرهای ثقلی ،بهترتی  7527 ،1224 ،11426و  11457کیلبوگرم در
هکتار بوده است .بدین ترتی درصبد بهببود عملکبرد نسببت ببه آب
مصرفی تیمارها در مقایسه با تیمار شاهد ،بهترتی معبادل  85درصبد
( 0/85برابر) در آبیاری کوزهای 1034،درصد ( 10/34برابر) در آبیباری
قطرهای نواری و  1626%درصد ( 16/26برابر) در آبیاری قطرهایثقلی
بدست آمد.
اثرآبیاری پالسی در شااخ

برار وری آب آبیااری بارای

عملکرد محصول

شاخص بهرهوری آب آبیاری برای عملکرد گیاه از تقسیم عملکرد
گیاه (کیلوگرم بر هکتار) بر میزان آب مصرفی (متر مکع ببر هکتبار)
محاسبه میشود .در این تحقیق براسا نتبایج جبدول  6نسببت آب
مصرفی به عملکرد در تیمارهبای جبوی و پشبته ،کبوزهای ،قطبرهای
نواری و قطرهایثقلی بهترتی  0/9 ،5/55 ،1/18و  0/59متر مکعب
بر کیلوگرم بوده است .همچنین با توجه به میزان آب مصبرفی ببرای
هر یک از تیمارها ،ببه ازای هبر کیلبوگرم هندوانبه تولیبدی در روش
آبیاری قطرهای ثقلی و قطرهای نواری نسبت به روش آبیاری متبداول
موجود در منطقه (روش آبیاری جوی و پشته) آب مصبرفی ببهترتیب
 49/7و  23/4درصد کاهش و در روش کوزهای  371/2درصد افزایش
یافته است.

جدول  -3نتایج مقایسه آماری تعداد میوه و عملکرد محصول در تیمارهای روش آبیاری براساس آزمون دانکن
Table 3- Results of statistical comparison of fruit number and yield in irrigation treatments based on Duncan test
آزمون دانکن (تعداد))Duncan test (number

گروهها

میانگین (خطای  5درصد)

نوع آبیاری

Groups

)Average (5% error
6.66667

Irrigation type

B

8.6667

A

11.1111

A

11.3333

B

کوزهای
تیپ Tape
قطرهای Drip
جوی و پشته Furrow
Pot

آزمون دانکن (وزن))Duncan test (weight

گروهها

میانگین (خطای  5درصد)

نوع آبیاری

Groups

)Average (5% error
4.53

Irrigation type

C

کوزهای

Pot

B

27.88

تیپ Tape

A

41.40

قطرهای Drip

A

42.43

جوی و پشته Furrow
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 روش آبیاری و فشار آبیاری در مقایسه تعداد میوه و عملکرد محصول براساس آزمون فیشر، نتایج بررسی اثر متقابل تکرار-4 جدول
Table 4- Results of Repeated Interaction, Irrigation and Irrigation Pressure Comparison of Fruit Number and Product
Performance Based on Fisher's Test
Number watermelons تعداد هندوانهها
Fisher's آزمون فیشر
Test
T
1.124

Methods روشها

تکرار
Irrigation method روشآبیاری
Irrigation pressure فشارآبیاری
Method × Repeat تکرار×روشآبیاری
Pressure × Repeat تکرار×فشارآبیاری
Method × Pressure روشآبیاری×فشارآبیاری
Pressure× Method × Repeat تکرار×روشآبیاری×فشارآبیاری
Repeat

سطح معنیداری
Significantlevel
0.385

A

7.17

0.026

F

0.148

0.866

T×A

0.557

0.6

T×F

0.761

0.507

A×F

0.216

0.92

T×A×F

0.318

0.856

Weight of watermelons وزن هندوانهها
Fisher's آزمون فیشر
Test
T
0.463

Methods روشها

تکرار
Irrigation method روشآبیاری
Irrigation pressure فشارآبیاری
Method × Repeat تکرار×روشآبیاری
Pressure × Repeat تکرار×فشارآبیاری
Method × Pressure روشآبیاری×فشارآبیاری
Pressure× Method × Repeat تکرار×روشآبیاری×فشارآبیاری
Repeat

سطح معنیداری
Significantlevel
0.65

A

41.405

0.000

F

0.012

0.988

T×A

0.003

0.997

T×F

0.113

0.895

A×F

0.233

0.910

T×A×F

0.781

0.577

 مقایسهی عملکرد محصول در تیمارهای روش آبیاری-5 جدول
Table 5- Comparison of yield in irrigation treatments
Treatmentتیمار

شرح پارامتر

جوی و

Parameter description

پشته

قطرهای ثقلی

قطرهای نواری

کوزهای

Gravity Drip

Gravity Tape

Pot

108

324

324

324

124

382

251

41

38160

6599

6599

6599

3

3

3

3

36

108

108

108

3

9

9

9

92

30

30

30

11426 a

11457 a

7527 b

1224 c

Furrow

)مساحت زمین (متر مربع
Area ( )

)عملکرد محصول (کیلوگرم
Yeild (kg)

)آب مصرفی (لیتر
Water consumption (lit)

تعداد تکرار
Repetitions

تعداد بوته
Plants

تعداد ردیف کشت با احتساب تکرارها
Crop rows including repetitions

نسبت واحد سطح هکتار به مساحت تحقیق
Ratio of hectare unit area to research area

)عملکرد (کیلوگرم در هکتار
Yeild (kg/ha)
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جدول  -6نتایج بهرهوری آب آبیاری در تیمارهای مختلف روش آبیاری
Table 6- Irrigation water efficiency results in different irrigation treatments

تیمار
جوی و

شرح

پشته

Description

قطرهای نواری

قطرهای ثقلی

Gravity tape

Gravity drip

1224

7527

11457

11426

6790

6790

6790

13452

0.18 d

1.1 b

1.7 a

0.85 c

5.55

0.9

0.59

1.18

+371.2

-23.4

-49.7

0

کوزهایPot

Furrow

عملکرد (کیلوگرم در هکتار)
)Yeild (kg/ha

آب مصرفی در هکتار (متر مکع )
)Water consumption (lit/ha
شاخص بهرهوری آب آبیاری Irrigation water productivity index

نسبت آب مصرفی به عملکرد (متر مکع آب مصرفی به ازای کیلوگرم محصول تولیدی)
Water consumption ratio to yield

درصد کاهش یا افزایش آب مصرفی نسبت به تیمار شاهد به ازای یک کیلوگرم هندوانه
تولیدی
Percentage reduction or increase of water consumption compared to
control treatment per kg of watermelon

شکل  -4موقعیت پیشنهادی برای استقرار کپسولها بهصورت آرایش داخل خط
Figure 4- The proposed position for placing capsules in the In Line layout

بنابراین میتبوان گفبت مطبابق جبدول  6ببین تیمارهبای روش
آبیاری از نظر شاخص بهرهوری آب تفباوت معنبیداری وجبود داشبته
است .بهگونهای که آبیاری قطبرهایثقلبی در ببین چهبار روش مبورد
مطالعه از باالترین میزان شاخص بهرهوری آب ،معبادل  1/7کیلبوگرم
هندوانببه تولیببدی بببه ازای یببک متببر مکعب آب مصببرفی برخببوردار
میباشد .بر اسا نتایج دیگر تحقیقات مشابه نیز مشخصشده که در
آبیاری کامل سی زمینی با استفاده از آبیاری پالسی به میزان  4پالس،
راندمان مصرف آب به میزان  48.5درصد افزایش یافته است (.)14
در این تحقیق در آبیاری کوزهای بهدلیل گرفتگبی کاسبولهبای
رسی توس تجمع گل و الی و لجن ،نتیجبه مطلبوب حاصبل نشبد.
شاخص بهرهوری کم آب در این تیمبار نیبز تصبدیق همبین موضبو
است .راهکاری که در این قسمت میتواند ببهعنبوان پیشبنهاد مطبرح
شود ،تاییر در نحوه اتصال (و استقرار) کاسول رسبی ببه لولبه لتبرال
مطابق شکل  4میباشد.
در این تاییر پیشنهادی ،کاسول رسی بهصبورت داخبل خب In
) )lineدر مسیر لترال قرار میگیبرد و جریبان آب از یبک نقطبه وارد
کاسول شده و از نقطهی دیگر خارج میشود .با این شرای عالوه ببر

آنکه کاسول مورد نظر وظیفه اصلی خود یعنبی تبراوش را عهبدهدار
خواهدبود ،در صورت نیاز به اسیدشویی ،پس از انحبالل اسبید ببا آب
آبیاری و ماندگاری به مدت مناس در مسیر جریان جهت شستشبوی
رسوبات ،میتوان از طریق بازکردن مسیر انتهبای لتبرال ،نسببت ببه
تخلیهی قسمت اعظم محلول آب و اسید موجود در مسیر لترال اقبدام
نمود و آن را به موقعیتی خارج از محدودهی فعالیت ریشه (در انتهبای
ردیف آبیاری) منتقل کرد تا بدین ترتی کمترین تأثیر اسید بر فعالیت
فیزیولوژیکی گیاه بهوجود آید.

نتیجهگیری
همانگونه که در این تحقیق حصول راندمان بیش از  80درصد در
روش آبیاری جوی و پشته در خاک شنی محقق شدهاست ،میتوان با
مدیریت پارامترهای دخیل در راندمان آبیباری (همچبون طبول شبیار،
زمان و دبی آبیاری) ،شرای بهبود راندمان آبیاری این قبیل خاکها را
فراهم کرد .همانگونه که در تحقیق سایر پبژوهشگبران در خصبوص
امکان افزایش رانبدمان آبیباری (از  %88.6ببه  )%93.5ببا اسبتفاده از
تکنیک آبیاری پالسی (با استفاده از  4پالس آبیاری) نیز مشخص شده،
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این خاک برای کشت گیاهان مثمر همچون هندوانه ببا عملکبرد بباال
.استفاده کرد
در نهایت با توجه به ظهور آبیاری قطرهایثقلی ببه همبراه جمیبع
 مراتب، شایسته است که با ادامه تحقیقبات،محاسن فنی و اقتصادی
 مهیا شده و کاربرد عملبی آن،جهت تکمیل مشخصات فنی این روش
.فراگیر شود

سپاسگزاری
با توجه به استفاده از امکانات اراضی زراعی شرکت جهباد تعباون
شهرستان کاشان (وابسته به سااه پاسبداران انقبالب اسبالمی ناحیبه
 بدینوسیله از هماهنگی مدیر محترم مزرعه جناب آقای حباج،)کاشان
،محمود صلواتی به جهت همکاری همه جانبه در طول اجرای تحقیق
 همچنین با توجه به تأمین قطرهچکانهبای.تشکر و قدردانی میشود
ثقلی مورد استفاده در این تحقیق توس مجموعبه مبدیریتی شبرکت
 ضمنا از. از همکاری این مجموعه نیز تشکر میشود،پویشگران کاراب
 جناب آقای دکتر جهانگیر عابدیکوپبایی نیبز ببه دلیبل،استاد ارجمند
 قبدردانی،پیشنهاد استفاده از تکنیک آبیباری پالسبی در ایبن تحقیبق
.میشود

 حتی حصول رانبدمان آبیباری،که با کاربرد این تکنیک در خاک شنی
 مطابق نتایج دیگر محققین در. درصد نیز امکانپذیر است90 بیش از
%49 خصوص نقش آبیاری پالسی در افزایش عملکرد (حتی به میزان
 ضبمن کباربرد آبیباری،))14( افزایش عملکرد در شرای آبیاری کامل
 میتوان با بهرهگیری از تکنیبک آبیباری،قطرهایثقلی در خاک شنی
 شرای برای تولید حداکثری محصول را فبراهم،پالسی در خاک شنی
 در این تحقیق ببا کباربرد آبیباری پالسبی در روشهبای آبیباری.کرد
 تولیبد، بهازای آب مصرفی یکسان نسببت ببه تیمبار شباهد،موضعی
. برابر بیشتر امکانپذیر شده است10 محصول حداقل
 متر مکعب6790 نتایج نشان داد که با مقدار آب مصرفی معادل
 متر13452 در هکتار در هر کدام از روشهای آبیاری موضعی ثقلی و
 میزان عملکرد هندوانه در روشهبای،مکع در هکتار در تیمار شاهد
 قطبرهای نبواری و آبیباری شبیاری ببه، قطرهایثقلی،آبیاری کوزهای
 کیلبوگرم در هکتبار و11426  و7527 ،11457 ،1224 ترتی معادل
 کیلبوگرم0/8  و1/1 ،1/7 ،0/2 شاخص بهرهوری آب بهترتی معادل
 همچنین در.در هکتار به ازای هر متر مکع آب مصرفی بهدست آمد
 ببا کباربرد آبیباری پالسبی در آبیباری،مقایسه با دور آبیاری یکروزه
 درصبد98  درصبد ببه87  راندمان آبیاری به طور متوسب از،موضعی
 بهطور کلی ببا کباربرد آبیباری موضبعی در مقایسبه ببا.افزایش یافت
 از،آبیاری شیاری در خاک شنی میتوان ضمن افزایش بهبرهوری آب
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Introduction: The use of commonly known irrigation methods (especially surface irrigation or even
irrigation under pressure) is limited due to the specific physical characteristics of keeping moisture and lowering
the water holding capacity. In sandy beaches or desert plains (called sandstones) with mentioned physical
characteristics. lack of nutrients necessary for plant growth restrict the commonly known irrigation application.
Gravity Drip Irrigation (GDI) is a new method that avoids the use of extra energy (pumping station). The total
amount of pressure head required by the GDI for fields with a maximum area of 100 hectares is between 1 and 3
meters height. The main purpose of GDI is to reduce the required pressure by the drippers. The utilization of drip
tape irrigation as one of the GDI methods has been considered in Iran in recent years. Several studies have been
carried out in this regard, each of which pursues specific goals. The GDI benefits includes: reducing water
consumption per unit area while increasing the moisture content of the plant root zone, increasing water use
productivity, the possibility of irrigation in uneven terrain, reducing weed, pests and diseases damage, ease of
distribution of fertilizer, requires lower pressure which consequences to lower cost and energy in the production
process. Pot irrigation method is one of the most effective methods for irrigating in these conditions with rough
terrain, coarse texture and light soils with high water penetration and saline water which surface irrigation
methods normally cannot be used. The application of methods that can provide optimal irrigation conditions for
such soils with their specific characteristics, such as delay in water infiltration and low outflow, can lead to
improved physical conditions and optimal management of these soils.
Materials and Methods: This research was carried out in the first four months of 2016 in a sandy field
located in a part of the agricultural land of Jihad-e-Tavan Co. in Kashan city. In this research, according to the
custom of the region, the local watermelon of Sunbek district in Aran and Bidgol city, were chosen as a study
plant. A factorial design in a completely randomized block including three main treatments of localized
irrigation and three irrigation treatments (total of nine treatments) with three replications, as well as furrow
irrigation treatment as control were applied. In each row, 12 plants were planted with a distance of one meter on
a row and three meters between rows, on an area of 1080 (36×30) square meters.
Results and Discussion: The role of pulsed irrigation cycle in providing favorable growth conditions and
consequently increasing yield can be achieved by comparing the performance of localized treatments and control
treatment. The Duncan's test results for number of fruits and yield comparison using selected irrigation methods
showed that there was no significant difference in the number of watermelons and their weight at the probability
level of 1% and 5%. For different irrigation methods, there was a significant difference between yield and
number of watermelons at same probability level. By the end of the 110 days after planting, the yield in furrow
irrigation, pot irrigation, drip tape and GDI were 11426, 1224, 7527 and 11457 kg/ha, respectively. The
improvement percentage of yield in comparison with the control treatment, were 85%, 1034% and 1626% in pot
irrigation, drip tape and GDI, respectively. This research results revealed that the ratio of water used to yield in
furrow treatments, pot, drip tape and GDI were 1.18, 5.55, 0.9 and 0.09 m3/kg. Also, considering the amount of
water used for each treatment, 49.7 and 23.4 percent decrement in applied water in drip tape and GDI and 371.2
percent increment in applied water in pot irrigation observed per kilograms of watermelon produced compared to
the conventional irrigation method (furrow irrigation). Highest water productivity index achieved in GDI among
the four methods studied, as much as 1.7 kg of watermelon produced per cubic meter of water.
Conclusion: In this study, the efficiency of more than 80% achieved in furrow irrigation in sandy soil.
Improvement in irrigation efficiency in these soils can be achieved by managing parameters involved like furrow
length, time and irrigation discharge. The results showed that with the amount of water consumed equal to 6790
cm3/ha in each of the gravity localized irrigation methods and 13452 cm3/ha in the control treatment, the
watermelon yield in pot irrigation, gravity drip, drip tape and furrow irrigation methods were 1224, 11457, 7527
1, 2 and 3- Ph.D Former Student, Associate Professor and Professor Department of Water Engineering, Sari University
of Agriculture and Natural Resources, Respectively
(*- Corresponding Author Email: majidarabfard@yahoo.com)
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and 11426 kg/ha, respectively, and the water productivity index was equal to 0.2, 1.7, 1.1 and 0.8 kg/ha.m 3,
respectively. In comparison with the one-day irrigation interval, using pulses irrigation in localized irrigation,
irrigation efficiency increased from 87% to 98%. In general, by using localized irrigation in comparison with
furrow irrigation in sandy soils, in addition to increasing water productivity, high yield could be achieved in
plants like watermelon.
Keywords: Gravity drip irrigation, Light soil, Water productivity index, Watermelon yield
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چکیده
بدون شک محدوديت منابع آب مشکل اصلي در راه افزايش توليد محصوالت کشاورزي و بزرگترين چالش کشور ميباشد .براي استفاده بهينه از
منابع آب در بخش کشاورزي الزم است تامناسب ترين سامان آبياري براي تأمين نياز آبهي ارایهي اسهتفاده دهردد .در شهحوضش اایهر از روي ت ييهرات
دادهضايي نظير کيفيت آب ،خاک و اقليم منطق براي شهن بندي و تعيين مناطق بهين کاربرد ضر يک از سامان ضاي آبياري ،از سامان اطالعات ج رافيايي
( )GISاستفاده شد .براي انتخاب ضر يک از سامان ضا معيارضاي تأثيردذار مشخص و سپس ب روش  AHPمورد مقايس قرار درفتنهد .امتيازضهاي الزم
براي ضر معيار با کنترل نرخ سازداري بدست آمد ک در ضر س مورد کمتر از  0/1بود .نتايج نشان داد ک اجراي سامان ضهاي آبيهاري بهاراني و قطهرهاي
ب ترتيب در  19637و  31757ضکتار از ارایي مورد مطالع مناسب است .اما با توج ب باال بودن مقادير  SARو شيب زياد زمين اجراي سامان آبيهاري
سطحي بجز  9درصد از ارایي کشاورزي ،در بقي مناسب نيست .بطور کلي بيشتر محدوديتضا در دشت تبريز و در ااشي درياچ ارومي است .لذا با دور
شدن از درياچ ارومي و بطرف باالدست اوی آجيچاي شرايط براي اجراي اين سامان ضا محياتر ميشود .چنانچ کهاربرد ايهن سه سهامان در دشهت
بستانآباد و ضريس نسبتاً مناسب و در دشت سراب دو سامان باراني و قطرهاي مناسب و آبياري سطحي نسبتاً مناسب تعيين درديد.
واژههایکلیدی :آجيچاي ،امتيازدضي ،مناطق ضمگون آبياريGIS ،AHP ،


مقدمه 21
آب ب عنوان محهدود کننهدهتهرين عامهل در توليهد محصهوالت
کشاورزي نقش مهمي در تأمين غذاي جمعيت روب رشهد کشهور دارد.
بنابراين الزم است ک از منابع آب محدود کشور ب نحو بهين استفاده
نموده و بهرهوري آن را افزايش داد ( .)21بهرهوري ب فرآيندي اطالق
ميشود ک اداکثر استفاده از منابع با روند فزاينده صهورت ديهرد .به
طور کلي ارتقاي بهرهوري ميتواند ب نتايج مهمي مانند افزايش رشهد
اقتصادي و استفاده بهين از منابع ب ويحه منابع کمياب مانند آب منجر
شود ( .)12با توج ب محدوديت منابع موجود ،بهين سازي و بهين يابي
کلي عوامل توليد يکي از اصول مهم در فعاليتضاي اقتصهادي دنيهاي
امروزه است .بخش کشاورزي نيز ضمانند ساير بخشضا از ايهن قاعهده
کلي مستثني نبوده و با توج ب نوع اقليم کشور و محدوديتضاي منابع
آبي از نظر مکاني و زماني و محدوديتضاي کشت ،استفاده صهحي و
اصولي از منابع آب از مؤلفه ضهايي اسهت که در اولويهت قهرار دارنهد.
بنابراين جهت بهبود راندمان آبيهاري و ضمچنهين اسهتفاده مناسهب از
 2 ،1و  -3ب ترتيب دانشجوي سابق کارشناسي ارشد آبياري و زضکشي و دانشهياران
دروه علوم و مهندسي آب ،دانشگاه تبريز
)Email: majnooni@tabrizu.ac.ir
(* -نويسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v33i2.70314

ارایي و منابع آب موجود بايد بهترين سامان آبياري براي تأمين نيهاز
آبي استفاده شود .اين انتخاب تحت تأثير فاکتورضاي مختلفي مانند نوع
کشت ،مقدار آب موجود ،کيفيت آب ،خصوصيات خاک ،شهرايط آب و
ضوايي ،الگوي کشت انتخابي ،مهارت نيروي کهاردري و غيهره اسهت.
شارامترضاي مؤثر ذکر شده بست ب شرايط منطق ممکن است متفاوت
باشههند ( .)19يکههي از روشضههاي افههزايش بههازده آبيههاري ،انتخههاب
مناسبترين سامان آبيهاري و تعيهين منهاطق ضمگهون آبيهاري بهراي
منطق مورد نظهر اسهت .شهناخت معايهب و مزايها ،اطهالع از شهرايط
فيزيکي منطق  ،مسائل زيستمحيطهي ،اجتمهاعي ،اقتصهادي و غيهره
ضمگي در انتخاب مناسبترين سامان و تيپبندي منطق ب واادضاي
ضمگون از اضميت بااليي برخوردار است ( .)7اين معيارضا عموماً بسهت
ب شرايط منطق ميتوانند متفاوت باشند .شهحوضشضهاي مختلفهي در
زمين تعيين مناطق مستعد آبياري صورت درفت است ک ميتوان به
مطالعات مهري ( )14ک در آن ب شتانسيليابي اجراي سامان آبيهاري
تحتفشار براي استان لرستان را مورد بررسي قرار داد ،اشاره نمود .بهر
اساس تحقيقهات انجهامشهده در شهحوضش فهوق ،ايهن اسهتان از نظهر
شارامترضاي اقليمي ،کيفيت و کميهت آبضهاي سهطحي و زيرزمينهي،
داراي ضيچ محدوديتي جهت اجراي سامان ضهاي آبيهاري تحهت فشهار
نميباشد .نشاط و نيکشور( )15طي تحقيقي براي مکانيهابي منهاطق
مستعد براي اجراي آبياري تحت فشار در دشت کرمهان بها اسهتفاده از

218

نشریه آب و خاك ،جلد  ،33شماره  ،2خرداد  -تیر 1398

سامان اطالعات ج رافيايي ( )GISو مکانيابي بولين ب ايهن نتيجه
رسيدند ک از کل زمينضاي مناسب براي آبياري ادود  5درصد بهراي
آبيههاري بههاراني و  25درصههد بههراي آبيههاري قطههرهاي مناسههب اسههت.
استردويچ و آبرادويچ ( )20شارامترضهاي زيهادي را در انتخهاب سهامان
آبياري مناسب مؤثر دانستند؛ اما طبق نظر آنهها ،سهرماي دهذاريضها،
ضزين ضاي نگهداري ،راندمان سامان و بازدشهت سهرماي نسهبت به
سايرين از اضميهت بيشهتري برخوردارنهد .البهاجي و ضمکهاران ( )2بها
استفاده از  GISارزيهابي ارایهي مناسهب را بهراي آبيهاري سهطحي و
قطرهاي در دشت شاوور خوزستان را بر اساس ويحديضاي بافت خاک،
ضدايت الکتريکي ،زضکشي ،غلظت بيکربنات و شهيب منطقه انحهام
دادند .در تحقيقي ديگر ناصري و ضمکاران ( )16با درنظر درفتن شيب
منطق و بعضي از ويحديضاي خاک مانند بافت ،ضهدايت الکتريکهي و
غلظت بيکربنات ،ايجاد سامان ضاي مختلف آبيهاري دشهت اللهي در
استان خوزستان را مورد بررسي قرار دادند و ب اين نتيج رسهيدند که
اجراي آبياريضاي باراني و قطرهاي نسبت ب آبياري سطحي مهؤثرتر
ميباشند .در اوی درياچ ارومي يکي از سياستضاي دولت افهزايش
رانهدمان آبيهاري و کهاضش مصهرف آب کشهاورزي از طريهق توسهع
سيستمضاي آبياري تحت فشار ب جاي سيستمضاي سطحي است لهذا
در شحوضش اایر سعي درديد با اسهتفاده از روش امتيهازدضي فرآينهد
تحليل سلسل مراتبي )AHP( 1و سامان اطالعات ج رافيهايي)GIS( 2
مناطق ضمگون سيستمضاي آبياري سطحي ،بهاراني و قطهرهاي بهراي
ارایي تحت آبياري در اوی رودخان آجيچاي مشخص دردد تها در
خصوص سرماي دذاري و توسع اين سيستمضا الويت ارایي مهد نظهر
مسئوالن قرار ديرد.

موادوروشها 
منطقه مورد مطالعه

منطق مورد مطالع اوی رودخان آجيچاي در استان آذربايجان
شرقي ميباشد .اوی آبريز رودخان آجيچاي ،مهمترين اوی آبريز
بخش شرقي درياچ ارومي بوده ک بين عرضضاي ج رافيهايي '-30
 37°تا ' 38°-30شمالي و طولضهاي ج رافيهايي ' 45°-24تها '-53
 47°شرقي واقع شده است .اين اوی  ،يکي از بزردترين زير اویه
ضفتدان اوی آبريز درياچ ارومي بعد از زير اویه سهيمين رود و
زرينهه رود بهها وسههعتي معههادل  11278/8کيلومترمربههع اسههت و از
رودخانه ضهاي اصهلي آن مهيتههوان به سهين چهاي ،تاجيهار ،نهنههد و
اوجانچهاي اشهاره کهرد .رودخانه آجهيچهاي از راتفهاع  340متهري
دامن ضاي جنوب و جنوبغربي کوه سبالن سرچشم مهيديهرد .ايهن
1- Analytical Hierarchy process
2- Geographic information systems

رودخان شس از زضکشي محيط طبيعي شيرامون خود و شيمودن مسافت
زياد از شمال و شهمالغربهي شههر تبريهز دذشهت و نهايتهاً در غهرب
آذرشهر ،در ارتفاع  1270متري ب درياچ ارومي ميريزد .آب رودخان
ب علت دذر از رسوبات تبخيري ميوسهن مقهادير درخهور مالاظه اي
نمک محلول را با خود ب سوي اين درياچ ميبرد .شکل  1موقعيهت
محدوده مطالعاتي آجيچاي را در بين دشتضاي کشور نشان ميدضد.
با توج ب شکل  1اين اوی شامل چهار دشت تبريز ،ضريس ،سراب
و بستانآباد ميباشد.
روش کار

براي تعيين مناطق ضمگون آبيهاري ابتهدا بها نظهر کارشناسهان و
متخصصان امر معيارضاي تأثيردذار در انتخاب بهتهرين مکهان آبيهاري
براي کاربرد سامان ضاي آبياري باراني ،قطرهاي و سطحي به صهورت
زير مشخص درديد:
آبیاری بارانیوقطرهای :کلهر ،سهرعت بهاد SAR ،و  ECآب،
 SARو  ECخاک ،مينزيم ،کلسيم ،سختي آب ) ،HCO3 ،(THشيب
زمين ،دماي ضوا ،SO4 ،نفوذشذيري سديم و  pHخاک.
آبیاریسطحی :نسهبت منيهزيم به کلسهيم ( ،)Mg/Caدرصهد
سديم ،کلر ،نفوذشذيري خهاک SAR ،و  ECآب SAR ،و  ECخهاک،
سختي آب ( ،)THشيب زمين و دماي ضوا
اطالعات آماري مربوط ب آب و خاک از شهرکت آب منطقه اي و
اطالعات اقليمي از اداره ضواشناسهي اسهتان آذربايجهان شهرقي تهيه
شدند .دادهضا با استفاده از زمينآمهار درونيهابي و بها در نظهر دهرفتن
محدوده استاندارد شارامترضا ،براي اجهراي سهامان آبيهاري مناسهب در
محيط  GISشهن بندي شهدند .به عنهوان نمونه جهدول  1محهدوده
استاندارد  ECرا براي سامان آبياري تحتفشهار و جهدول  2محهدوده
 ECبراي آبياري سطحي را نشان ميدضد.
براي تلفيق نقش ضا و استخراج نقشه منهاطق ضمگهون آبيهاري،
معيارضا با روش فرآيند تحليل سلسل مراتبي ب صورت دو ب دو باضم
مقايس شدند .در نهايت براي ضر کدام از اين معيارضا يک وزن نسهبي
بدست آمد ک بر اساس اين وزن ،نقش ضها در محهيط  GISتلفيهق و
نقش مناطق ضمگون آبياري براي محدوده مطالعاتي بدست آمد.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

روش تحليل سلسل مراتبي يکي از جامعترين سامان ضاي طرااي
شده براي تصميمديري با معيارضاي چنددان است .ايهن روش اولهين
بار توسط توماس ال ساعتي 3در سال  1980مطرح شد ،ک بر اسهاس
مقايسات زوجي بنا نههاده شهده اسهت و امکهان بررسهي سهناريوضاي
مختلف را ب مديران ميدضد (.)1
3- Thomas El Saaty
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 موقعیتمحدودهمطالعاتیدربیندشتهایکشور-1شکل
Figure 1- Locaation of study area among other country plains

 )10(مقادیرشوریآبآبیاریبرایسامانههایآبیاریتحتفشار-1جدول
 Table 1- Irrigation water salinity values for pressurized irrigation systems
 )هدایتالکتریکی(میکروموسبرسانتیمتر

 کالس
Class

بدون محدوديت
Non restriction

محدوديت متوسط
Middle restriction

محدوديت شديد
High restriction

Electrical conductivity (EC)
(mhos/cm)
<700
700-3000
>3000

 )3(مقادیرشوریآبآبیاریبرایسامانههایآبیاریسطحی-2جدول
 Table 2- Irrigation water salinity values for surface irrigation systems (3)
 کالس
 )هدایتالکتریکی(میکروموسبرسانتیمتر

 Class
Electrical conductivity (EC)
بسيار خوب

(mhos/cm)
0-250

Very well

خوب

250-750

Well

قابل قبول

750-2250

Acceptable

مشکوک

2250-3000

Dubitable

نامناسب
Inapplicable

>3000
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جدول-3مقادیرارجحیتگزینهها،معیارهاوزیرمعیارها( )11
)Table 3- Priority values for alternatives, criteria, and sub-criteria (11

امتیازها 
1
3
5
7
9
2,4,6,8

تعریف 
اضميت مساوي

توضیح 
در تحقق ضدف دو معيار اضميت مساوي دارند

Equally prefered

In achieving the goal, two criteria have equal preference
تجرب نشان ميدضد براي تحقق ضدف اضميت  iاندکي بيشتر از  jاست
In achieving the goal, i is moderately preferred than j
تجرب نشان ميدضد براي تحقق ضدف اضميت  iبيشتر از  jاست
In achieving the goal, i strongly prefered than j
تجرب نشان ميدضد براي تحقق ضدف اضميت  iخيلي بيشتر از  jاست
In achieving the goal, i strongly prefered than j
اضميت مطلق  iنسبت ب  jب اثبات رسيده است
Absolutely preferred i than j has been proven

اضميت اندکي بيشتر
Moderately prefered

اضميت بيشتر
Strongly prefered

اضميت خيلي بيشتر
Very strongly prefered

اضميت مطلق
Absolutely prefered

االت بينابين

ضنگامي ک االت ميان وجود دارد

Intermediate situation

When there is intermediate situation

در مدل  AHPبا ايجاد يک ماتريس نسبت ب مقايسه دوبه دوي
عوامل (فاکتورضا) شرداخت ميشود و بنابه ادعهاي محققهين داراي دو
خاصيت مهم شامل در نظر درفتن فاکتورضاي کمي و کيفي متعدد در
ال مسال و قابليت تجزي و تحليل مسائل شيچيده از طريهق سلسهل
مراتبي فاکتورضا ميباشد ( 13 ،9و .)18
اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

در فرآيند تحليل سلسل مراتبي مواردي بايد رعايت شهود که به
عنوان اصول اين فرآيند شناخت شده است.
1
اصل  :1شرط معکوسي ؛ ادر ترجي عنصر  Aبر عنصر  Bبرابر n
باشد ترجي عنصر  Bبر عنصر  Aبرابر  1/nباشد.
اصل  :2ضمگني2؛ عنصر  Aبها عنصهر  Bضمگهن و قابهل قيهاس
باشد .ب بيان ديگر برتري عنصر  Aبر عنصر  Bنميتواند بهينهايهت
يا صفر شود.
3
اصل  :3وابستگي ؛ ضر عنصر سلسل مراتبي ب عنصر سط باالتر
خود ميتواند وابست باشد و ب صورت خطي اين وابستگي تا باالترين
سط ميتواند ادام داشت باشد.
اصل  :4انتظارات؛ ضر داه ت يير در سهاختمان سلسهل مراتبهي رخ
دضد شروس ارزيابي بايد مجددا انجام ديرد.
مقایساتزوجی :بر اسب ضر معياري ميزان ارجحيت دزين ضها
ب صورت دوتايي مقايس ميشود و ارجحيت آنضا ب صورت عبهارتي
مشخص ميشود و ب ازاي ضر عبارت عددي به ارجحيهت دزينه ضها
تشخيص داده ميشود .ساعتي در سال  1980براي مقهادير ارجحيهت
دزين ضا جدول  3را توصي کرده است .
1- Reciprocal condition
2- Homogeneity
3- Dependency

تعیینوزنگزینهها :تعيين وزن دزين ضا شامل دو مرال است:
 .2تعيين وزن نهايي
 .1تعيين وزن نسبي
روشهای محاسبه وزن نسبی

الف) روش اداقل مربعات
ب) روش اداقل مربعات لگاريتمي
پ) روش بردار ويحه
ت) روشضاي تقريبي (مجموع سطري ،مجموع ستوني ،ميهانگين
اسابي ،ميانگين ضندسي)
وزننهااایی :وزن نهههايي ضههر يههک از دزينهه ضهها از مجمههوع
ااصلیرب اضميت معيارضا در وزن دزين ضا بدست ميآيد.
محاسبهنرخسازگاری :ادر دزين  aبر دزين  bارجه باشهد و
دزين  bبر دزين  cارج باشد انتظار ميرود دزين  aبر  cنيهز ارجه
باشد .در اين صهورت مهاتريس سهازدار اسهت .در غيهر ايهن صهورت
ماتريس ناسازدار بوده و ميزان ناسهازداري و يها نهرخ سهازداري بايهد
محاسب شود .نرخ سازداري با روابط زير بدست ميآيد.
()1

در رابط باال
ماتريس

ميانگين بردار سازداري

ميانگين ضندسهي

وزن يا الويتضاي جايگزين  Nتعداد جهايگزينضهاي

مورد مقايس ميباشد .با استفاده از رابطه ( )1شهاخص سهازداري به
صورت رابط ( )2محاسب ميشود.
()2
ک در آن  nاندازه ماتريس است .براي محاسب نهرخ سهازداري از
رابط ( )3استفاده ميکنيم.
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()3
در رابط باال  RIشاخص ناسازداري ماتريس تصادفي است ک با
استفاده از جدول  4تعيين ميشود.
جدول-4مقادیرشاخصشدتناسازگاری( )RI
Table 4- Values of inconsistency rate (RI) index
n  RI
n
RI
6 1.24 1
0
7 1.32 2
0
8 1.41 3 0.58
9 1.45 4 0.9
>9 1.49 5 1.12

درصورتي ک مقدار  CRکمتهر از  0/1باشهد مهاتريس مقايسهات
زوجي سازدار خواضهد بهود و در غيهر ايهن صهورت مهاتريس قضهاوت
ناسازدار خواضد بود.

نتایجوبحث 
تعیین مناطق همگون آبیاری بارانی
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فارياب ،ديم و باغي از ساير ارایي غير زراعي تفکيک درديهد .نقشه
ارایي کشاورزي محدوده مطالعاتي اوی آجيچاي در شکل  2نشان
داده شده است.
بررسي نقش فوق نشان داد ک اغلب ارایي کشاورزي در دشهت
تبريز در اواشي درياچ ارومي  ،ک کيفيهت آب و خهاک آن نامناسهب
است ،قرار دارند .بر خالف دشت تبريز در دشتضاي سراب ،بستانآباد
و ضريس اراي کشاورزي داراي کيفيت آب و خهاک مطلهوبي ضسهتند.
نقش مناطق ضمگون آبياري باراني براي محدوده مطالعاتي در شهکل
 3نشان داده شده است .در اين شهکل ،در منطقه سهراب بها بررسهي
نقش ضاي شهن بندي اين دشت نسبت ب ساير دشتضها بهراي اجهراي
سامان آبياري مناسبترين است .در زمهينضهاي کشهاورزي و زراعهي
دشت تبريز با محدوديت متوسط و بعضي ارایي با محدوديت شديدي
براي اجراي سامان آبياري باراني مواج است .در بخشضهاي جنهوبي
دشت بستانآباد نيز اجراي سامان آبياري باراني مناسب اسهت .امها در
ساير قسمتضاي اوی و زمينضاي کشاورزي و زراعي اجراي سامان
آبياري باراني نسبتاً مناسب خواضد بود .در االت کلي در  19637ضکتار
از ارایي کشور اوی اجراي اين سامان مناسب است .چنانچ در 64
درصد ارایي نسبتاً مناسب و در ادود  31درصد با محدوديت کهم تها
شديد مواج است.

در اين مطالع ابتهدا محهدوده ارایهي کشهاورزي اعهم از ارایهي

شکل-2نقشهاراضیکشاورزیدرمحدودهمطالعاتی 
Figure 2- Map of agricultural lands in study area
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شکل-3نقشهپهنهبندیمناطقهمگونآبیاریبارانیدراراضیکشاورزیمحدودهمطالعاتی 



Figure 3- Zoning map of homogeneous regions for sprinkler irrigation in studied agricultural lands

ادر ب صورت کلي شهن بندي و مناطق از نظر شتانسيل تجهيز به
سامان آبياري باراني جداسازي دردد ،مناطق شرق اوی شامل سراب
در رديف اول ،بستانآباد در رديف دوم ،منطق ضريس در الويت سوم و
دشت تبريز در الويت چهارم قرار ميديرد .لذا در صورت ت يير سهامان
سنتي ب باراني بايستي سرماي دذاريضا از سراب شروع دهردد .نتهايج
شحوضش قره داغي و ضمکاران در سال  1392که در شهبک آبيهاري و
زضکشي باباخان انجام شد ( )8نشان داد ،در  37درصد ارایي محدوده
مطالعاتي ک معادل  4598ضکتار بهود اجهراي سهامان آبيهاري بهاراني
مناسب بوده است.
تعیین مناطق همگوون آبیواری بوارانی بورای ارایوی دیو
محدوده مطالعاتی

ارایي ديم محدوده مطالعاتي در شکل  4نشان داده شهده اسهت.
بر خالف ارایي زراعي آبي که طبيعتهاً در شهيبضهاي ماليهم جهاي
درفت اند ارایي ديم بيشتر در ارتفاعات و شيبضاي تند قرار درفت اند.
ب دليل محدوديت منابع آب آبياري مطابق شکل فوق ارایي ديهم در
دو دشت بستان آباد و ضريس بيشتر متمرکز ضسهتند .دشهت تبريهز در
دض ضاي دذشت اغلب ب صهورت ديهم کشهت مهيشهد ،که ااهدا
چاهضاي مجاز و غير مجاز و اادا سد شهيد مدني تبريز آبرساني به

دشت تبريز و رضا شدن فایالب شهر تبريز در رودخان آجهيچهاي در
محل روستاي مايان باعث ب وجود آمدن جريان دائمي آب در شهبک
آبياري و زضکشي تبريز شده و اين ارایي را به ارایهي آبهي تبهديل
کردهاند.
در اين بخش امکان اجراي آبياري باراني در ارایي ديهم اویه
بررسي درديد .در ارایي ديم ضدف بررسهي شتانسهيل ارایهي ديهم از
ديدداه تجهيز ب سامان باراني صرفنظر از وجود يها عهدم وجهود آب
است .ادر آبياري باراني در زمينضاي ديم اجرا دردد با توج ب شهکل
 5براي زمينضايي ک در محدوده دشهتضهاي بسهتانآبهاد ،ضهريس و
سراب قرار درفت اند نسبتاً مناسب خواضد بود ولي براي دشت تبريز ک
کيفت آب زيرزميني و خاک آن شايين است ،اجراي اين سهامان داراي
محدوديت متوسط ميباشد .اين در االي اسهت که بهراي بخشهي از
ارایي ديم سراب شهن مناسب ضم قابهل مشهاضده اسهت .در مجمهوع
اجراي سامان آبياري باراني بدون در نظر درفتن محدوديت آب بهراي
مزارع ديم محدوه مطالعاتي ب جز بخشضايي از دشت تبريز ک داراي
محدوديت متوسط و شايينتر ضستند ،مقرون ب صرف خواضد بود ،ولي
در االت کلي چنين چيزي قابل توصي نيسهت .چراکه بها توجه به
خشک شدن درياچ ارومي اين منطق ظرفيت تبديل ارایي ديهم به
آبي را ندارد.
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Figure 4- Rainfed lands in Study area

شکل-5نقشهمناطقهمگونآبیاریبارانیدراراضیدیممنطقه 



Figure 5- Map of homogeneous regions for sprinkler irrigation in rainfed area

تعیین مناطق همگون آبیاری قطرهای

در اوی آجي چاي مساات باغات نسبت به سهاير کهاربريضها
کمتر است .اخيراً در اين اویه باغهات در اهال دسهترش بهوده و از

سيستمضاي قطرهاي نيز بدون توج ب کيفيهت آب و خهاک اسهتفاده
ميشود .لذا در اين مطالع بدون توج ب سط باغات موجهود امکهان
اجراي سيستم قطرهاي براي کلي ارایهي کشهاورزي بررسهي درديهد
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يک درصد است ،ضمچنين کيفيت آب آبياري ن چندان مناسب باعهث
شده است تا ارایي ک آبياري سطحي در آنضا مناسب باشد مشهاضده
نشود .عامل  SARآب و شيب زمهين ،از نظهر کارشناسهان بيشهترين
اثردذاري را در اجراي سهامان مهورد نظهر داشهت انهد .ادهر باکارضهاي
مديريتي و برنام ريزي بتوان اين دو شارامتر را اصالح کرد ،اجراي اين
سامان در بسياري از ارایي اوی مناسب خواضد بهود ،امها به دليهل
اينک راندمان آبياري در آبياري سطحي شايين اسهت و ضهمچنهين به
دليل محدوديت منابع آبي اين کهار توصهي نمهيشهود و بهتهر اسهت
سرماي دذاري را براي آبياري تحتفشار ک راندمان بااليي دارد ،انجام
داد .با توج ب شکل  7در مناطقي از دشت تبريز اجراي ايهن سهامان
داراي محدوديت شديد تا کم است .بيشهتر زمهينضهاي کشهاورزي بها
اجراي اين سامان داراي محدوديت متوسط ضستند .نکت قابهل توجه
در اين نقش عدم وجهود کهالس مناسهب اسهت .در منطقه سهراب و
قسمتي از ارایي کشاورزي منطق ضريس اجراي ايهن سهامان نسهبتاً
مناسب است .البت يک نکت را بايهد در خصهوص اسهتفاده از آبيهاري
سطحي در نظر درفت .شيشنهاد ميدردد ارایي را ک روي سفره ضاي
آب زيرزميني قرار دارند از نظهر ت ذيه آب زيرزمينهي توسهط آبيهاري
سطحي بررسي دردد تا اجراي سيستم ضاي تحت فشار باعهث تنزيهل
بيشتر سط آب زيرزميني نگردد.

اجراي سامان آبياري قطرهاي در زمهينضهاي کشهاورزي و در بخهش
بزردي از دشت سراب و قسمتضاي جنوبي دشت بستانآبهاد مناسهب
تعيين درديد .اما در دشت تبريز و زمينضهاي مجهاور درياچه اروميه
اجراي اين سامان محدوديت شديدي را ب دنبال خواضد داشت .ضمانند
آبياري باراني بيشتر زمينضاي کشاورزي دشهت تبريهز بها محهدوديت
متوسط مواج ضستند و بيشتر ارایهي ضهريس ،بسهتانآبهاد و سهراب
اجراي سامان مورد نظر نسبتاً مناسب ب نظر ميرسد .دليل عمده ايهن
امر کيفيت آب آبياري است ک دخالت زيادي در اجهراي سهامان دارد.
در مطالع اي ک رمزي و ضمکاران ( )17در سال  ،93ب تعيين مناطق
مستعد آبياري قطرهاي براي استان خراسان جنوبي شرداختند ،به ايهن
نتيج رسيدند ک  50درصد ارایي محدوده مطالعاتي قابليهت اجهراي
اين سامان آبياري را دارند و در  50درصد قسمت باقيمانده در  9دشت
با اجراي تمهيداتي ميتوان از آبياري قطرهاي استفاده نمهود .شهکل 6
نقش مناطق ضمگون آبياري قطرهاي را براي اوی آجيچاي نشهان
ميدضد.
مناطق همگون آبیاری سطحی

شکل  7نقش مناطق ضمگون آبياري سهطحي را بهراي محهدوده
مطالعاتي آجيچاي نشان ميدضد .اجراي آبياري سطحي با توجه به
معيارضايي ک در نظهر درفته شهده اسهت ،چنهدان مناسهب به نظهر
نميرسد .شيب ارایي منطق در بسياري از ارایي کشاورزي بيشتر از


شکل-6نقشهمناطقهمگونآبیاریقطرهایاراضیکشاورزیمحدودهمطالعاتی 
Figure 6- Map of homogeneous regions for drip irrigation in studied agricultural lands
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Figure 7- Map of homogeneous regions for surface irrigation in agricultural lands

نتیجهگیری 
اوی آجيچاي با داشتن مسااتي بالغ بر  12600کيلومتر مربهع
يکي از بزردترين زير اوی ضهاي درياچه اروميه مهيباشهد .شهبک
رودخان اي اين اوی از  36شاخ اصلي و چنهدين شهاخ فرعهي در
امتداد اوی تشکيل شده و اين منطق داراي  10سفره آب زيرزميني
ميباشد .وجود شتانسيل منابع آب سطحي و زيرزمينهي باعهث اضميهت
کشاورزي در اين اوی شده است .با وجود شتانسيل آبي ايهن اویه
ت ييرات کيفيت آب از شرق ب غرب اوی چشمگير بوده و در بيشهتر
قسمتضا کيفيت آب شايين است .لذا توجه اساسهي به کهاربرد انهواع
روشضاي آبياري الزم و یروري اسهت .در ايهن مطالعه بها در نظهر
درفتن شارامترضاي آب ،اقليم و خاک مناطق مناسب و نامناسب بهراي
کاربرد آبياريضاي سطحي ،بهاراني و قطهرهاي مشهخص شهد .بهدين
صورت ک اجهراي سهامان آبيهاري بهاراني در  383ضکتهار از ارایهي
کشاورزي بخصوص ارایي غرب اوی داراي محدوديت شديد است.
با دور شدن از درياچ ارومي و بسمت شرق اویه رودخانه کيفيهت
آب زيرزميني و سطحي بهتر شهده و اجهراي ايهن سهامان نيهز در 64
درصد ارایي کشاورزي کل اوی نسهبتاً مناسهب اسهت .چنانچه در

بخشضاي جنوبي دشت سراب اجراي سامان مذکور بهدون مشهکل و
محدوديت خواضد بود .ضمچنين در  80درصد از ارایي ديم ک عمهدتاً
شامل مناطق ضريس و بستانآبهاد و قسهمتي از دشهتضهاي تبريهز و
سراب ميشود اجراي سامان باراني نسبتاً مناسب بود ،ولي براي مزارع
ديم تبريز با فرض تبديل ب ارایي آبي اجراي آبياري باراني مقرون ب
صرف نخواضد بود .با اجهراي آبيهاري قطهرهاي در ارایهي کشهاورزي
بخشضهاي مرکهزي و جنهوبغربهي دشهت تبريهز داراي محهدوديت
شديدي خواضد بود ،لذا اجراي اين سامان مقرون به صهرف نخواضهد
بود ،در زمينضاي جنوبي دشت بستانآباد و سراب بدون مشکل خواضد
بود .اما در مزارع دشت تبريز نيز محدوديت متوسط ايجاد ميشود و در
ساير مزارع اوی نسبتاً مناسب است .بهراي اجهراي سهامان آبيهاري
سطحي ،محدوديت شديدي در  454ضکتار از ارایي به دليهل شهيب
خيلي باالي زمين يا نفوذشذيري نامناسب وجود دارد .ايهن محهدوديت
شديد بيشتر در دشت تبريز وجود دارد .در ديگهر قسهمتضهاي دشهت
تبريز و بخش عمدهاي از بستانآباد و ضريس داراي محدوديت متوسط
و در  29700ضکتار از ارایي اجراي اين سامان ک بيشتر زمهينضهاي
بخش جنوبي دشت سراب را شامل ميشود ،بدون محدوديت است.
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Introduction: Water as the most limiting factor in agricultural production plays an important role in
providing food for population of the country. Therefore, it is necessary to use optimal water resources of the
country and increased its productivity. So to improve irrigation efficiency, as well as the proper use of land and
available water resources the best irrigation system should be used to supply plant water requirement. This
selection is influenced by various factors such as cultivar type, available water content, water quality, soil
characteristics, climatic conditions, selective cultivar pattern, labor force skill, and etc. The mentioned effective
parameters depending on the region may change. Therefore, it is necessary to identify the homogenies areas for
application of irrigation system.
Materials and Methods: The study area is the Ajichay River Basin in East Azarbaijan Province. This basin
is located between 37° 30' to 38 ° '30 northern and 45° 24 ' 47° 53' eastern. In this study AHP method and
GIS were used for identifying homogeneous zones of irrigated and rainfed areas. Analysis Hierarchical Process
method is one of the most comprehensive systems designed for decision making with multiple criteria. This
method was first proposed by Thomas El Saaty in 1980, which is based on paired comparisons. This gives
managers the opportunity to study different scenarios. In the AHP model, we construct a matrix for comparing
two factors. It has two important features, 1- Considering multiple quantitative and qualitative factors in problem
solving and 2- The ability to analysis complex issues through hierarchical factors. In this study, to determine the
homogeneous irrigation regions, first, the criteria was determined. In AHP method questionnaires were prepared,
to score, these questionnaires were provided to the experts of this field. Then using the AHP method the criteria
was compared with together. Finally, for each of the criteria, the interpolation maps in the GIS using
geostatistical methods were obtained. These maps were divided into different zones using available tables and
resources. The maps were combined in their scores in GIS and homogeneous irrigation areas (sprinkler, drip and
surface irrigation systems) were selected.
Results and Discussion: In this study, the agricultural lands, including under irrigation lands, dry farming
and gardens, were distinguished from non-cultivated lands. In agricultural land of Tabriz plain, applying
sprinkler irrigation system has moderate restrictions and some areas face severe restrictions. In the southern parts
of Bostanabad plain, the implementation of the sprinkler irrigation system is suitable. The possibility of sprinkler
irrigation in dry farming lands was also investigated. Lands that located in the Bostanabad, Heris and Sarab
plains will be relatively suitable for sprinkler irrigation. But for the Tabriz plain, the underground water and soil
quality are low, applying sprinkler irrigation system has moderate restrictions. However, in Sarab plain, the
appropriate area is visible. Implementation of drip irrigation system in the study area, in a large part of the Sarab
plain and the southern parts of the plain of Bostanabad were appropriately determined. But in Tabriz plain and
lands near the Urmia Lake, the implementation of this system has severe restriction. Like sprinkler irrigation,
agricultural land of Tabriz plain has a moderate restrictions. Most areas of Heris, Bostanabad and Sarab plains,
for applying this system will be relatively suitable. According to expert, water SAR and land gradients have
more effect on the implementation of surface irrigation systems. If we can correct these two parameters with
management and planning tasks, the implementation of this system will be appropriate in many areas of the
basin. Most agricultural land has a moderate restriction on the implementation of this system.
Conclusion: The AjiChay Basin with an equivalent area of 12600 km2 is one of the largest sub basins in
Lake Urmia basin. Since agriculture is important in this basin and also the quality of irrigation water in some
parts of this basin is low, therefore, it is essential to pay attention to the type of irrigation method. Considering
the parameters of water, climate and soil, suitable and unsuitable areas for surface irrigation, sprinkler and drip
irrigation systems were determined. Thus, implementing irrigation system in agricultural lands in the margins of
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Lake Urmia and in some areas, will be severe restrictions. Getting away from Lake Urmia the groundwater
quality, which is mainly used for agriculture, using irrigation systems is relatively appropriate.
Keywords: AHP, AjiChay, GIS, Homogeneous Zones of Irrigated Areas, Scoring
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چکیده
بررسی ویژگی های فیزیکی ذرات معلق از موضوعات مهم در مطالعه رودخانهها است .یکی از این ویژگیها ،توزیع اندازه ذرات رسوب معلقق اسقت،
که بیانگر ارتباط بین منابع رسوب و فرآیندهای رسوبگذاری میباشد .هدف این پژوهش ،بررسی تغییرات زمانی و مکقانی توزیقع انقدازه ذرات رسقوب
معلق رودخانه پسیخان در استان گیالن میباشد .طی دوره زمانی هفت ماهه از مهر  1392تا فروردین  ،1393از دو ایستگاه هیدرومتری (مبارکآبقاد در
باالدست و نوخاله در پاییندست) نمونهبرداری صورت گرفت .به این منظور تعدادی نمونه رسوب معلق با فواصل زمقانی  15روزه بقه رو انتگراسقیون
عمقی در شرایط عادی و سیالبی دبی رودخانه برداشت و پس از آمادهسازی ،توزیع اندازه ذرات رسوب به رو پیپت اندازهگیری شد .میانگین وزنی قطر
ذرات رسوب ( )MWDو قطر ذرات با فراوانی  50درصد ( )d50در هر ایستگاه در تاریخهای نمونهبرداری تعیین و منحنی توزیع اندازه ذرات رسم گردید.
نتایج نشان داد که مقدار متوسط  MWDو  d50به ترتیب  0/062و  0/052میلیمتر در ایستگاه مبقارکآبقاد و  0/052و  0/047میلقیمتقر در ایسقتگاه
نوخاله بود .حداکثر  MWDو  d50به ترتیب  0/07و  0/061میلیمتر در ایستگاه مبارکآباد مشاهده شد .همچنین مطالعه توزیع اندازه ذرات رسوب نشان
داد که ذرات کوچکتر از دو میلیمتر در ایستگاه نوخاله بین  87-99درصد و در ایستگاه مبارکآباد بین  83-94درصقد اسقت .عقالوه بقر ایقن در اکثقر
نمونهبرداری ها ،بین دبی جریان و اندازه ذرات رسوب معلق ارتباطی وجود نداشت که نشاندهنده طبیعت غیرهیدرولیکی و تأثیر متغیرهای متفاوت دیگقر
مثل منشاء رسوبات ،تاریخ و انرژی انتقال ،توانایی فرسایندگی ،فرسایشپذیری و تهنشینی در اندازه ذرات رسقوبات معلقق در جریقان رودخانقهای اسقت.
همچنین براساس نتایج اندازه ذرات رسوب در ایستگاه مبارکآباد درشتتر از ایستگاه نوخاله میباشد که این موضوع را میتوان به نوع فرسایش موجقود
در منطقه و برداشت شن از رودخانه نسبت داد .در نواحی باالدست به دلیل کوهستانی بودن احتمال وقوع فرسایش خندقی و زمقینلغقز بقیشتقر ،در
حالیکه در پاییندست فرسایش عمدتا پاشمانی و ورقهای است .ضمن اینکه با کاهش شیب عمومی رودخانه ،ذرات درشتتر قبل از رسیدن به ایسقتگاه
نوخاله تهنشین میشوند.
واژههای کلیدی :بار رسوب ،رو

مقدمه

پیپیت ،فرسایش ،قطر میانه ،میانگین وزنی قطر ذرات

1

مهمترین پدیده در فرآیندهای پوسته زمین جریان آبهقا اسقت و
رودخانهها نه تنها در سیمای کلقی زمقین نققش دارنقد ،بلکقه شقکل
 1و  -4به ترتیب دانشآموخته کارشناسی ارشد و دانشقووی دکتقری علقوا خقاک،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن
 -2دانشیار ،گروه علوا و مهندسی خاک ،دانشگاه تهران
)Email: ho.asadi@ut.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -3دانشووی دکتری فیزیک و حفاظت خاک ،گروه علوا و مهندسی خاک ،دانشگاه
ولی عصر (عج) رفسنوان
DOI: 10.22067/jsw.v33i2.75427

زیستن انسان در کره زمین را نیز تعیین مینمایند ( .)20فرسایش آبقی
باعث بروز مشکالت فراوانی در زمینهای کشاورزی و محیط زیسقت
میشود ( 24 ،23و  .)26یکی از ویژگیهای مکانیکی بسیار مهقم کقه
تأثیر زیادی بر روی تنش برشقی جریقان داشقته و در فرسقایش کنقار
رودخانهای نیز مؤثر است ،توزیع انقدازه ذرات رسقوب مقیباشقد (.)27
مطالعه توزیع اندازه ذرات رسوب موجود در سامانههقای رودخانقهای از
دیدگاه های مختلفقی از جملقه درک رفتقار هیقدرودینامیکی جریقان و
رسوب حائز اهمیت است ( .)37از آن جاییکه بار معلق بهطور متوسط
بیش از  85درصد بقار کقل حوضقه آبخیقز را شقامل مقیشقود (،)17
ژئومورفولوژیستها و هیدرولوژیستها رسوبهای معلقق را بقه دلیقل
فراهمسازی اطالعات مهمی درباره فرآیند فرسایش و تولید رسوب مد
نظر قرار مقیدهند ( .)45برآورد بار رسقوب حوضقه آبخیقز و تغییقرات
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زمانی آن برای حل مشکالتی نظیر طراحی سدها و انتقال آالیندههقا،
طراحی عملیات حفاظتی خاک و تعیین عوامل موثر مقدیریت آبخیقز و
غیره مورد نیاز است ( .)46فهم بهتر دینامیک توزیع اندازه ذرات ،درک
فرایندهای فرسایش و رسقوبگقذاری را آسقان کقرده و مقدلسقازی
فرسایش را بهبود میبخشد .همچنین نحقوه انتققال عناصقر غقذایی و
آلوده کنندهها از زمینهای کشاورزی و حوضههای آبریز به آبراههها را
به آسانی توصیف میکند ( 3و  .)25ترکیب اندازه ذرات رسقوب معلقق
ارتباط بین منابع ،انتقال ،نشسقت و خروجقی رسقوب معلقق را نشقان
میدهد که به عنوان یکی از ویژگیهای مهم رسوب در حوضقههقای
آبخیز و رودخانهها شناخته میشود ( 32 ،1و .)36
اندازه ذرات رسوبهای معلق یکی از ویژگیهای مهم هیدرولوژی
و ژئومورفولوژی رسوبهای رودخانهای اسقت کقه تقأثیر فراوانقی بقر
فرآیند رسوبزایی و مصرف انرژی دارد و بیانگقر ترکیقبهقای مقواد
سطح زمین در حوضه آبخیز میباشد .این پقارامتر یکقی از متغیرهقای
کلیدی در طراحی ابعاد و ویژگیهای تلههقای رسقوبگیقر مقیباشقد.
بنابراین تغییرات زمانی اندازه ذرات رسوب معلق رودخانه ،فرآینقدهای
رسوب زایی مانند فرسایش ،انتقال و تهنشینی را هم در حوضه آبخیز و
هم در مواری رودخانه منعکس مقیکنقد ( 46 ،45و  .)47بقه همقین
دلیل پژوهشگران مختلفی در سالهای اخیر توزیع اندازه ذرات رسوب
معلق را از دیدگاههای مختلفقی مقورد توجقه ققرار دادهانقد .وودوارد و
والینگ ( )44به بررسی ویژگیهای فیزیکی ،شقیمیایی و انتققال ذرات
رسوبی معلق ترکیبی در سامانه رودخانه پرداختند .ویلیامز و همکقاران
1
( )42نیز ویژگیهقای اندازهذرات رسوب معلق در رودخانه اگقزه را در
مقیاس زمانی گوناگون بررسی کردند ،آنها به این نتیوه رسیدند کقه
توزیع اندازه ذرات رسوب معلق تحت شرایط عقادی و سقیالبی بسقیار
متفاوت می باشد .زو ( )45به بررسی ارتباط بقین انقدازه ذرات رسقوب
معلققق ،دبققی آب و غلظققت رسققوب معلققق در رودخانققه زرد پرداخققت.
همچنین زو ( )46به بررسی ارتباط بین توزیع انقدازه ذرات و کقاربری
اراضی در حوضه آبریز رودخانه دن چین نیقز پرداختقه اسقت .لنقزی و
همکاران ( )18تغییرات درون سالی رسوبهقای معلقق و انقدازه ذرات
آنها را در حوضه آبخیز آلق مقورد بررسقی ققرار دادنقد .هرتیشقیا و
همکاران ( )11ویژگیهای اندازه ذرات رسوب معلقق منتققل شقده بقا
برفآبهای ناشی از هیمالیای مرکزی ،تغییقرات مکقانی و منشقا اثقر
آنها را مورد بررسی قرار دادند .والینگ و همکقاران ( )40بقه بررسقی
2
مؤلفههای اندازه ذرات رسقوب معلقق در رودخانقه هقومبر و تقوود در
مقیاسهای زمانی و مکانی مختلف پرداختقه و در مقیقاس زمقانی بقه
بررسی تغییرات دبی در زمان وقوع رگبار و در فصقلهقای مختلقف و
1- Exe
2- Humber and Tweed catchments

تأثیر آن در انتقال توزیع اندازه ذرات و ارتباط بین آنها پرداختند.
گاوو و همکاران ( )10تغییرات توزیقع انقدازه ذرات رسقوب معلقق
ناشی از فرسایش تودهای را در چین بررسی کردند .نتقایوی کقه ایقن
پژوهشگران بهدست آوردند نشان داد که در اثر فرسایش بخقش ذرات
اندازه شن از  71به  50درصد کاهش یافته ،در حالیکه بخقش رس و
سیلت به طور معنیداری از  1/3به  7/3و از  27/5بقه  41/9افقزایش
یافته است .که این ریزتر شدن انقدازه ذرات باعقث حرکقت آسقانتقر
رسوب به سمت کانال مقیشقود .هقمچنقین مشقاهده شقد کقه  d50و
یکنواختی اندازه ذرات رسوب کاهش یافتقه اسقت ،کقه نشقاندهنقده
غیریکنواختی و نامنظمی توزیع اندازه ذرات رسقوب معلقق مقیباشقد.
صادقی و سینگ ( )33غلظت رسوب معلق ،دبی جریان و توزیع اندازه
ذرات رسققوب را در دادههققای  24ایسققتگاه رسققوبسققنوی در امریکققا
بررسی کردند .بیشتر ایستگاهها تفاوت معنیداری در غلظقت رسقوب
معلق روزانه (از  18ایستگاه؛ یکی افزایش و  17مقورد کقاهش) ،دبقی
جریان (از  19ایستگاه؛ هفقت مقورد افقزایش و  12مقورد کقاهش) ،و
درصد اندازه ذرات کقوچکتر از  63میکقرون (از  15ایسقتگاه؛  5مقورد
افزایش و  10مورد کاهش) نشان داد .صادقی و کیانی هرچگانی ()35
تغییرات مکانی و زمانی توزیع اندازه ذرات رسوب معلق را در رودخانقه
کوور بررسی کرده و مشاهده کردند که تغییرات مکانی و زمانی ماسه
و سیلت در رسوبات چشمگیر بوده ولقی میقزان رس تغییقری نداشقته
است .همچنین کیانی هرچگقانی و صقادقی ( )14در مطالعقهای دیگقر
خصوصیات انقدازه ذرات رسقوب معلقق انتققالی را در جریقان پایقه و
سیالبی رودخانه کوور بررسی کردند .نتایج بهدست آمده نشان داد که
حداکثر مقدار ماسقه در شقرایط پایقه و حقداکثر مققدار الی و رس در
شرایط سیالبی به وقوع پیوسته اسقت .در پژوهشقی دیگقر صقادقی و
ذاکری ( )32توزیع ذرات رسوب معلق را در شرایط مختلف دبی جریان
رودخانه با استفاده از دستگاه تعیین قطر لیزری تعیین کردند .نتایج آنها
نشان داد که ذرات معلق این رودخانه طقی مقدت نمونقهبقرداری و در
شرایط مختلف در بازه قطری  0/82تا  353/55میکرون قرار داشقته و
سهم اصلی ترکیب بار معلق را ذرات سیلت تشکیل داده است.
رودخانه پسیخان از ارتفاعات  2800متری استان گیالن سرچمشه
میگیرد ،از سرشاخههای اصلی سیاهمزگی ،چوبر (امقامزاده ابقراهیم) و
چناررودخان تشکیل شده اسقت .ایقن رودخانقه یکقی از اصقلیتقرین
رودخانههای گیالن است که پقس از عبقور از روسقتای پسقیخان ،در
ناحیه شرقی تاالب انزلی تخلیه میشود ( .)2علیرغم اهمیقت توزیقع
اندازه ذرات رسوب ،موضوع بررسی تغییرات اندازه ذرات رسوب و بقه
ویژه رسوبات معلق و تغییرات مکقانی و زمقانی آن سقابقهای چنقدان
طوالنی در جهان ( )10و ایران ندارد ( 32و  .)35برای مدیریت بهتر و
کارآمدتر رودخانهها و مسایل مربوط به آن داشتن اطالعقات از توزیقع
اندازه ذرات رسوب بسیار ضقروری اسقت لقذا ،هقدف از ایقن مطالعقه
بررسی توزیع اندازهی رسوب معلق در دبی جریان عادی و ارتبقاط آن

بررسی تغییرات زمانی و مکانی توزیع اندازه ذرات رسوبهاي معلق در رودخانه پسیخان استان گیالن

با بار رسوب و دبقی جریقان در دو نقطقه باالدسقت و پقاییندسقت از
رودخانه پسیخان میباشد.

مواد و روشها
این پژوهش بر روی رودخانه پسیخان در استان گقیالن بقا طقول
تقریبی  94/45کیلومتر و حوضه آبریزی به مساحت  735کیلومتر مربع
انواا پذیرفته است که در محدوده طقول جغرافیقایی ´ 49° 8تقا ´34
 49°طول شرقی و ´ 36° 54تا  37° 27عرض شقمالی ققرار گرفتقه
است (شکل  .)1حوضه آبریز پسیخان دارای محیط  163/92کیلقومتر
میباشد .حداکثر ارتفقاع در آن  2800متقر و ارتفقاع متوسقط حوضقه،
 601/4متر است .شیب خقال شقاخه اصقلی 3/08 ،درصقد و شقیب
متوسط حوضه 19/62 ،درصد مقیباشقد .زمقان تمرکقز شقاخه اصقلی
 11/96ساعت و زمان تقاخیر آن  7/16سقاعت گقزار شقده اسقت.
رودخانه پسیخان مهمترین رودخانه منطقه فومنقات مقیباشقد و از دو
شاخه اصلی با نااهای چوبر (امامزاده ابقراهیم) و سقیاهمزگقی و یقک
شاخه کوچکتر با ناا چناررودخان تشکیل شده است .دو شاخه اول در
حدود  2کیلومتر باالتر از روستای نهزا به یکدیگر متصل شده و شاخه
چناررودخان در محل این روستا به رودخانه اصلی مقیپیونقدد .جهقت
جریان در دو شاخه اصلی رودخانه از جنوب غرب و جنوب بقه سقمت
شمال بوده که در مسیر شاخههای متعقدد کوچقک دیگقری بقه آنهقا
اضافه میگردد .طول رودخانه سیاهمزگی که از ارتفاعات  2800متری

231

سرچشمه میگیرد و طوالنیتر از بقیه شقاخههقای رودخانقه پسقیخان
است ،از سرچشمه تا محل الحاق به چوبر برابر  54کیلقومتر بقوده و از
این نقطه تا تاالب نیز حدود  40کیلومتر میباشد .نمونهبقرداری در دو
نقطه ،یکی در ابتدای دشت به ناا ایستگاه هیدرومتری مبقارکآبقاد و
دیگری در محل پاییندست به ناا ایستگاه هیدرومتری نوخالقه انوقاا
گرفته است (شکل  .)2طی زمان مورد مطالعه براساس اطالعات اداره
کل هواشناسی اسقتان گقیالن ،میقزان بارنقدگی ماهانقه در ایسقتگاه
مبارکآباد با عنوان ارتفاعات و همچنقین در ایسقتگاه نوخالقه کقه بقه
عنوان منطقه دشت نااگذاری شده است ،به تفکیک ماههای مورد نظر
در جدول  1آمده است .برای ارتفاعات در آبان ماه بیشترین مققدار و
برای منطقه دشت نیز مهر دارای بیشترین بارندگی میباشقد .عقالوه
بر این در ایستگاه مبارکآباد  13درصد از رسوب به صورت بقار بسقتر
است و در ایستگاه نوخاله نیز این مقدار تفاوت زیادی نکرده است امقا
تفاوت در مقدار بار بستر است که در ایستگاه نوخاله سقه برابقر مققدار
رسوب در ایستگاه مبارکآباد است .فرسایش ویژه بدست آمده سقاالنه
در ایستگاه مبارکآباد 468/14 ،تن در هزار بر کیلومترمربع در سقال و
نیز در ایستگاه نوخاله به میزان  235/4تن در هزار بر کیلومترمربقع در
سال گزار شده است .برآورد رسوب معلق ساالنه در ایستگاه نوخاله،
 183/72تن در هزار و ایستگاه مبارکآباد  56/88تن در هقزار اسقت.
برای هر دو ایستگاه بیشترین مقدار رسقوبهقای معلقق در مهقر مقاه
(نوخاله  41و مبارکآباد  10/7تن در هزار) مشاهده شده است (.)4

شکل  -1رودخانه پسیخان و سرشاخههای آن
Figure 1- Pasikhan River and its branches
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شکل  -2موقعیت ایستگاههای هیدرومتری رودخانه پسیخان
Figure 2- Location of hydrometric stations of Pasikhan River

جدول  -1میزان بارندگی ماهانه در ارتفاعات و دشت محدوده فومنات (میلیمتر)
)Table 1- The monthly rainfall in the highlands and plains of Foumanat (mm

ساالنه

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

Annual

March

February

January

December

November

October

September

1236

130

117

114

91

125

140

106

1271

71

92

95

101

144

163

185

نمونهبرداری از رسوب معلق بقه رو انتگراسقیون عمققی در دو
ایستگاه مبارکآباد و نوخاله در شرایط عادی و رخقداد سقیالب انوقاا
گرفت .نمونهها به مدت هفت ماه از تاریخ  92/07/15تا  93/01/31از
قسمت وسط آب رودخانه بقا ظقروف پالسقتیکی دو لیتقری ( 9و )19
برداشته شد .در شرایط عادی جریان ،هر  15روز نمونه آب رودخانه در
حال جریان برداشته و به آزمایشگاه منتققل شقد .توزیقع انقدازه ذرات
رسوب در نمونهها پس از انتقال به آزمایشگاه و مراحل آمادهسازی ،بر
اساس قانون استوکس و اندازهگیقری در زمقانهقای ،300 ،180 ،30
 86400 ،1088 ،9000 ،7200 ،5400 ،3600 ،1800 ،900 ،600ثانیه
از عمق  10سانتیمتری سیلندر به رو پیپت تعیین شد ( .)19مققدار
نمونه به داخل ظروف آلومینیومی با وزن اولیه مشخ ریخته شده و
به مدت  24ساعت در آون با دمای  105درجه سلسیوس خشک شقد.
توزیع اندازه ذرات شن تهنشین شده نیز به رو جدا کقردن بقا القک

ارتفاعات
Highland

دشت
Plain

تعیین گردید .الزا به توضیح است که مقدار کل امالح محلول در هقر
نمونه نیز جداگانه محاسبه شده و از مقدار کقل رسقوب در هقر نمونقه
کسر گردید تا وزن رسوب واقعی بهدست آید.
با توجه به داشتن پارامتر اندازه کالس ذرات و نیز مقدار رسوب در
هر کالس ،درصد فراوانی و نیز درصد تومعقی ذرات محاسقبه شقد و
منحنی تومعی برای هرکداا از ایستگاهها جداگانه رسم گردید .پس از
به دست آوردن درصد تومعی قطر ذرات کوچکتر از قطر معقین کقه
بهصورت روزانه تفکیک شده است ،میتقوان نمقودار درصقد تومعقی
ذرات را رسم کرد .اندازه قطر ذرات بر اساس تقسیمبندی اروپایی ،بقه
چهار گروه شن ریقز ( ،)0/2 mmسقیلت درشقت ( ،)0/06mmسقیلت
متوسققط ( )0/02mmو سققیلت ریققز و رس (مسققاوی و کوچققکتققر از
 )0/006mmتقسیمبندی شد .قطر میانه ( d50قطقری از ذرات کقه 50
درصد ذرات از این قطر کوچکتر هستند) نیز از روی منحنقی تومعقی
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به دست آمد .مقدار میانگین وزنی قطر خاکدانهها ( )MWDبر اسقاس
رابطه  1تعیین گردید و در هر ایستگاه هیدرومتری جداگانقه محاسقبه
شد.
نمایه میانگین وزنقی قطقر ذرات ( )MWDاز معادلقه ارایقه شقده
توسط وانباول ( )39تعیین شد (معادله .)1
n

()1

MWD   X iWi
i 1

 Xiمعادل با میانگین قطر ذرات رسوب در هقر قرائقت و  Wiنیقز
نسبت وزن رسوب در هر قرائت به وزن کل رسقوب مقیباشقد .بقرای
ترسیم نمودارها نیز از نرا افزار  Excel 2013استفاده شده است.

نتایج و بحث
دبی جریان و غلظت رسوب

دبی جریان و غلظت رسوب در دو ایستگاه نوخاله و مبارکآبقاد در
جدول  2آمده است .همانگونه کقه در جقدول مشقاهده شقده اسقت،
بیشترین دبی جریان در ایسقتگاه نوخالقه مربقوط بقه  92/11/15بقه
مقدار  51/4متر مکعب بر ثانیه و کمترین دبی جریان مربوط به اواخقر
فروردین به مقدار  5/27متر مکعب بر ثانیه میباشد .زیاد بودن دبی در
بهمن ماه را میتوان به وقوع بارندگیهای شدید در مقاههقای قبقل و
اشباع شدن خاک نسبت داد .ضمنا با توجه به رخداد این بارندگیها در
فصل زمستان که پوشش گیاهی مناسب در منطقه وجود ندارد ،رواناب
و در نهایت حوم آب رودخانه افزایش مییابد .همچنین پقایین بقودن
دبی فروردین میتواند به علت کاهش بارنقدگی در ایقن مقاه و بهبقود
وضعیت پوشش گیقاهی و نهایتقا افقزایش نفقوذ آب در خقاک باشقد.
بیشترین غلظت رسوب به دست آمده به مقدار  4/162گرا در لیتقر در
تاریخ  92/8/12و کمترین غلظقت رسقوب نیقز در نیمقه دوا آذر مقاه
مشاهده شده که مقدار آن  1/275گرا بر لیتر با دبی جریان  19/6متر
مکعب بر ثانیه میباشد .در فصل زمستان به دلیل بارندگی زیاد و اثقر
رقت مقدار رسوب به کمترین حد میرسد این در حقالی اسقت کقه در
سایر زمانها به دلیل کاهش حوقم آب مققدار رسقوب افقزایش پیقدا
میکند.
بیشترین دبی جریان به دست آمده در ایستگاه مبارکآباد مربقوط
به نیمه دوا بهمن ماه به مقدار  9/8متر مکعب بر ثانیه و کمترین دبی
جریان مربوط به نیمه دوا دی ماه به مقدار  1/43متر مکعب بر ثانیقه
میباشد (جدول  .)2در مورد غلظت رسوب به دست آمده ،بقیشتقرین
مقدار 2/633 ،گرا در لیتر است که مربوط به نیمه اول فقروردین مقاه
میباشد ،این در حالی است که مقدار دبی جریان محاسبه شده در این
تاریخ 1/70 ،متر مکعب بر ثانیه به دست آمده است .کقمتقرین مققدار
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غلظت مشاهده شده ،مربوط به نیمه دوا آذر ماه ،به مقدار  1/10گقرا
بر لیتر با دبی جریان  3/98متر مکعب بر ثانیه میباشد .به طور کلی با
مقایسه مقدار رسقوب در دو ایسقتگاه در زمقانهقای مشقابه مشقاهده
میشود که غلظت رسوب در ایستگاه مبارکآباد نسبت به نوخاله کمتر
است .این موضوع نشاندهنده این است کقه مققدار رسقوب در طقول
رودخانه افقزایش خواهقد یافقت و تغییقرات مکقانی در مققدار رسقوب
مشاهده میگردد .علت این افزایش را میتوان به ایقن صقورت بیقان
نمود که در ابتدای مسیر عامل محدود کننده برای انتقال رسوب عقدا
وجود ذرات به اندازه کافی است اما در طقول مسقیر مققدار ذرات وارد
شده به رودخانه افزایش یافته است و مساحت بیشتقری تحقت تقأثیر
حرکت آب قرار گرفتقه ،و در نتیوقه در انتهقای مسقیر مققدار رسقوب
بیشتر است .منشاء تامین رسوبات میتواند اراضقی شقالیزاری باشقد.
تغییر در ویژگیهای رسوب ،در مکانهای مختلف ،حاصل فراینقدهای
زیادی است که در بیش از یک دوره زمانی اتفقاق افتقاده اسقت (.)15
عوامل خاکی ،زمینشناسی و سنگشناسی باعث ایواد ایقن تغییقرات
هستند .از عوامل مؤثر در ایواد رسوب و تغییرپذیری زمقانی و مکقانی
آنها میتوان به فرایندهای مواری رودخانه ،شامل جورشدگی ،سایش،
شکستگی ،تأثیر منابع شقاخههقای فرعقی روی ویژگقیهقای رسقوب
رودخانه اصلی ،و تغییرپذیری جریان اشاره کرد که در دهههقای اخیقر
بسیاری از پژوهشگران آن را مطرح کردهاند ( 16 ،7و  .)31طبق آمقار
رسوبسنوی دریقافتی از سقازمان آب منطققهای گقیالن بقرای دوره
آماری  81تقا  ،94حقداکثر غلظقت رسقوب انقدازهگیقری شقده بقرای
ایستگاههای مبارکآباد و نوخاله به ترتیب  4310و  5818میلیگرا در
لیتر و حداکثر دبی جریان متناظر آنها به ترتیب  80/7و  312/6متقر
مکعب بر ثانیه بوده است.
توزیع اندازه ذرات رسوب در ایستگاهها

توزیع اندازه ذرات رسوب در ایستگاه مبارکآباد و نوخاله به ترتیب
در جداول  3و  4نشان داده شده است .در کل نمونهبرداریهای انواا
شده ،مقدار ذرات کوچکتر از قطر  0/2میلیمتر در ایستگاه مبارکآباد
 83-94و در ایستگاه نوخالقه  87-99درصقد اسقت .هقمچنقین ذرات
کوچکتر از قطر  0/06میلیمتر به ترتیقب در ایسقتگاه مبقارکآبقاد و
نوخاله بین  50- 67و  47-89درصد متغیر است .ضمن اینکقه درصقد
ذرات کوچکتر از قطر  0/02و  0/006میلیمتر به ترتیب در ایسقتگاه
مبارکآباد بین  12-33و  3-16درصد و در ایستگاه نوخاله بقین -64
 10و  5-24درصد تغییر کرده است.
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جدول  -2دبی جریان و غلظت رسوب رخدادهای اندازهگیری شده در دو ایستگاه
Table 2- Flow discharge and sediment concentration of the measured events at the two stations

نوخاله

مبارک آباد

Nokhaleh

Mobarakabad

دبی جریان

غلظت رسوب

غلظت رسوب

دبی جریان

Flow discharge
()m3.s-1

Sediment
concentration
()g.L-1

Flow discharge
()m3.s-1

Sediment
concentration
()g.L-1

41.5

3.259

-

-

29.0

2.413

-

-

45.3

4.162

-

-

36.5

1.576

7.13

1.293

19.6

1.275

3.98

1.101

14.9

1.809

2.24

1.329

9.49

1.479

1.43

1.429

51.4

1.284

3.68

1.538

25.3

1.420

9.80

1.595

16.9

1.360

4.90

1.477

35.3

1.622

-

-

26.0

2.257

1.70

2.633

5.27

2.558

1.68

1.461

کمترین مقدار ذرات کوچکتر از قطر  0/2میلیمتقر ،در ایسقتگاه
مبارکآباد مربوط به نمونهبرداری نیمه اول بهمن ماه اسقت کقه دبقی
جریان محاسبه شقده در آن  3/68متقر مکعقب در ثانیقه و هقمچنقین
غلظت رسقوب آن نیقز  1/538گقرا در لیتقر بقه دسقت آمقده اسقت.
بیشترین مقدار به دست آمده نیز مربوط بقه نمونقهبقرداری نیمقه اول
فروردین ماه است که دارای دبی جریان  1/69متر مکعب بقر ثانیقه و
غلظت رسوب  2/633گرا در لیتر است .در سقایر نمونقهبقرداریهقای
انواا شده مقدار درصد تومعی ذرات کوچکتر از قطر  0/2میلقیمتقر
تقریباً نزدیک بههم بهدست آمده اسقت .عقالوه بقر ایقن در ایسقتگاه
نوخاله کمترین مقدار ذرات کوچکتر از قطر  0/2میلیمتر مربقوط بقه
نمونهبرداری نیمه دوا فروردین ماه است که دبی جریان آن  5/27متر
مکعب در ثانیه و غلظت رسقوب  2/588گقرا در لیتقر دارد .بیشقترین
مقدار بهدست آمده نیز همانطور که در جقدول  4مشقاهده مقیشقود
مربوط به چند نمونهبرداری است که مقدار  99درصقد محاسقبه شقده
است .در بقیه نمونهبرداریهای انواا شده مقدار درصد تومعقی ذرات
کوچکتر از قطر  0/2میلیمتر ما بین اعداد ذکر شده میباشند.

تاریخ
Date
92/07/15
)(2013.10.07
92/08/02
)(2013.10.24
92/08/12
)(2013.11.03
92/09/15
)(2013.12.06
92/09/30
)(2013.12.21
92/10/15
)(2014.01.05
92/10/30
)(2014.01.20
92/11/15
)(2014.02.04
92/11/30
)(2014.02.19
92/12/15
)(2014.03.06
93/01/03
)2014.03.23
93/01/15
)2014.04.04
93/01/31
)2014.04.20

در مورد ذرات کوچکتر از قطر  0/06میلیمتر نیز کمترین مققدار
محاسبه شده در ایستگاه مبارکآباد مربوط به نمونهبقرداری نیمقه دوا
آذر ماه با دبی  3/98متر مکعب در ثانیه و غلظت رسوب  1/101گقرا
در لیتر بوده است .بیشترین مققدار بقه دسقت آمقده نیقز مربقوط بقه
نمونهبرداری نیمه اول فروردین ماه است ،کقه دبقی جریقان آن 2/69
متر مکعب بر ثانیه و غلظقت رسقوب آن  2/633گقرا در لیتقر اسقت.
همچنین کمترین مقدار ذرات کوچقکتقر از قطقر  0/06میلقیمتقر در
ایستگاه نوخاله در نمونهبرداری نیمه دوا فروردین مقاه بقا دبقی 5/27
متر مکعب در ثانیه و غلظت رسوب  2/588گقرا در لیتقر و بیشقترین
مقدار آن نیز از نمونهبرداری نیمه دوا بهمن ماه به دست آمده است.
در ایستگاه مبارکآباد کمتقرین درصقد ذرات کوچقکتقر از قطقر
 0/02میلیمتر در نیمه دوا آذر ماه با دبی  2/69متر مکعب بر ثانیقه و
غلظت رسوب  2/633گرا در لیتر و بیشترین مققدار آن نیقز در نیمقه
اول فروردین ماه مشاهده شده است .در ایستگاه نوخالقه نیقز کمتقرین
مقدار محاسبه شده مربوط به نمونهبرداری تاریخ  92/8/12است ،کقه
دبی و غلظت رسوب آن به ترتیب  45/3متر مکعب در ثانیه و 4/162
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گرا در لیتر بهدست آمده است.
از نظر درصد ذرات کوچکتر از قطر  0/006میلقیمتقر ،کمتقرین
مقدار محاسبه شده در ایستگاه مبارکآباد مربوط به نمونهبرداری نیمه
دوا آذر ماه و در ایستگاه نوخاله مربقوط بقه نیمقه دوا فقروردین مقاه
است .بیشترین مقدار بهدست آمده نیز در ایستگاه مبارکآباد در نیمه
اول فروردین ماه مشاهده شده است که دبی جریان  2/69متر مکعقب
بر ثانیه و غلظت رسوب  2/633گرا در لیتر است .بقیشتقرین مققدار
اندازهگیری شده در ایستگاه نوخاله نیز مربوط به نمونقهبقرداری نیمقه
دوا بهمن ماه است که دبی جریان آن  25/38متر مکعب بقر ثانیقه و
غلظت رسوب آن نیز  1/420گرا در لیتر است .نتایج بقه دسقت آمقده
نشان میدهد که در نواحی کوهستانی که شیب رودخانه زیاد است،
قطعات درشت سنگ به همراه دانههای خرد شده شن و ماسه ،و در
مناطق کوهپایهای و در آستانه ورود به نقواحی جلگقهای دانقههقای
رسوبی با قطر کم دیده میشوند ( )40مطالعات گذشته حکایقت از آن
دارد که توزیع اندازه ذرات به شیب رودخانه ،شدت جریان آب و انتقال
انتخابی ذرات بستگی دارد ( 38 ،22 ،21 ،5و  .)41شیب زیاد رودخانه
در باالدست توان انتقال را افزایش داده و امکان حمل مواد رسقوبی
درشتدانه را فراهم میکند .در قسمت پاییندست با کقاهش شقیب
طولی ،مواد درشتدانه تهنشین شده و رسوبات ریزدانه فرصت انتقال
پیدا میکنند .همچنین از عوامقل هواشناسقی مقوثربر انتققال رسقوب
میتوان به شدت بارندگی و مدت دواا آن اشاره کرد که در تعیقین
نرخ فرسایش و انتقال خاک به شبکه آبراههها اهمیت دارنقد .ضقمن
اینکه ویژگیهای ریختشناسی رودخانهها نیز بر پدیده انتقال رسوب
تأثیرگذار است ( .)13همچنین از جمله عواملی که بر انتقال رسقوب و
توزیع اندازه ذرات آن مؤثر است انتقال انتخابی است .انتققال انتخقابی
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برای بار بستر زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنقد کقه تقنش برشقی
کمی باالتر از تقنش برشقی بحرانقی بقرای حرکقت ذرات باشقد (.)8
بنابراین انتققال انتخقابی بقه طقور عمقده توسقط ققدرت هیقدرولیکی
نیروهای رودخانه کنترل میشود .همچنین مطالعات فراوانی وجود دارد
که نقش انتقال انتخابی را در روند ریز شدن ذرات رسقوب بقه سقمت
پاییندست نشان میدهند ( 29و  .)30مقدار رسوب حمقل شقده بقه
اندازه دانههای موجود در بستر و کنقارههقا نیقز بسقتگی دارد .مقواد
رسوبی ریزدانه به مراتب بیشتر از دانههای درشت حمل میشوند.
همانگونه که مالحظه شد در بین نمونهبرداریهای انواا شده در
فواصل زمانی و فصول مختلقف در ایسقتگاه نوخالقه ،درصقد تومعقی
ذرات کوچکتر از قطرهای معین نسبت بههم متفاوت است کقه تنهقا
در قطر کوچکتر از  0/2میلیمتر مقادیر مشابه زیاد دیده میشود .اگر
مقدار دبی جریان در نمونههای اندازهگیری شده با روند تغییرات مقدار
درصد تومعی ذرات کوچکتقر از قطقر معقین در نظقر گرفتقه شقود،
نتیوهای مبنی بر این که این دو عنوان اندازهگیقری وابسقته بقه هقم
میباشند دیده نمیشود .نتقایج بقه دسقت آمقده بقا نتقایج هرتیشقیا و
همکاران ( )11که بیان میکند بین دبی و انقدازه ذرات رسقوب معلقق
ارتباطی وجود ندارد ،مطابقت دارد .این مطلب نشقان دهنقده طبیعقت
غیرهیدرولیکی و تأثیر متغیرهای متفقاوت دیگقر مثقل منشقا رسقوب،
تاریخ و انرژی انتقال ،فرسقایندگی ،فرسقایشپقذیری و تقهنشقینی در
اندازه ذرات رسوب معلق در جریان رودخانهای اسقت .ذرات و اجزایقی
که تحت تأثیر پدیدهی فرسایش از بستر اصلی خاک جقدا مقیشقوند،
میتوانند توسط جریان آب به عنوان مهمتقرین عامل انتققال بقه سقه
صورت بار محلول ،بار معلق و بار کف ،انتقال یافته و از حوضه خقار
شده و رسوب را به وجود آورند (.)6

جدول  -3درصد تجمعی ذرات کوچکتر از قطر معین در ایستگاه مبارک آباد
Table 3- The cumulative percentage of particles smaller than a given diameter at the Mobarakabad station
تاریخ
درصد ذرات کوچکتر از قطر معین ()mm
)Percentage of particles smaller than the given diameter of (mm
> 0.2
> 0.06
> 0.02
> 0.006
5

15

57

91

9

21

59

91

11

24

62

92

9

21

60

92

16

33

67

94

8

19

59

92

Date
92/09/15
)(2013.12.06
92/10/30
)(2014.01.20
92/11/30
)(2014.02.19
92/12/15
)(2014.03.06
93/01/15
)(2014.04.04
93/01/31
)(2014.04.20
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جدول  -4درصد تجمعی ذرات کوچکتر از قطر معین در ایستگاه نوخاله
Table 4- The cumulative percentage of particles smaller than a given diameter at the Nokhaleh station
درصد ذرات کوچکتر از قطر معین ()mm
تاریخ
)Percentage of particles smaller than the given diameter of (mm
Date
> 0.2
> 0.06
> 0.02
> 0.006
92/07/15
97
72
41
20
)(2013.10.07
92/08/12
91
51
10
6
)(2013.11.03
92/09/15
99
64
21
9
)(2013.12.06
92/10/30
99
62
22
10
)(2014.01.20
92/11/30
97
89
64
24
)(2014.02.19
92/12/15
99
62
18
8
)(2014.03.06
93/01/03
98
60
15
6
)(2014.03.23
93/01/15
97
63
22
10
)(2014.04.04
93/01/31
87
47
13
5
)(2014.04.20

مقایسه منحنیهای توزیع اندازه ذرات رسوب دو ایستگاه

شکل  3نمودارهای توزیع اندازه ذرات رسقوب دو ایسقتگاه مقورد
مطالعه را نشان میدهد .نمودار مربوط به ماه آذر نشقان از درشقتتقر
بودن اندازه قطر ذرات ایستگاه مبارکآباد نسقبت بقه ایسقتگاه نوخالقه
دارد .اما همانگونه که در منحنی دی ماه مشاهده میشقود دو نمقودار
تغییر چندانی ندارند .دلیقل ایقن امقر را مقیتقوان بقه عقدا تغییقرات
محسوس شرایط جوی در طول ماه در دو منطقه نسبت داد .با شقروع
فصل زمستان بارندگیهای بهوقوع پیوسته در منطققه کوهسقتانی بقه
صورت ریز برف بوده و سرعت جریان به وجود آمده نیقز در طقول
مسیر رودخانه تقریبا نزدیک به هم است که این مسئله باعث میشود
که درصد تومعی قطر ذرات در دو نقطه نمونهبرداری نزدیک بقه هقم
باشد .شکل مربوط به بهمن ماه نشان میدهد که درصد تومعی قطقر
ذرات بین دو ایستگاه در هر نمونهبقرداری اخقتالف محسوسقی دارد و
اندازه ذرات در ایستگاه مبارکآباد درشتتر از ایستگاه نوخاله است که
دلیل آن میتواند او بار های زمستانی به صقورت بقرف باشقد .در
مناطق کوهپایهای با کاهش شیب رودخانه و در آستانه ورود به نواحی
جلگهای قطر دانههای رسوبی کاهش مییابد ( ،)6که احتمقاال دلیقل
آن تهنشینی ذرات درشت در طول مسقیر مقیباشقد .سقرعت جریقان
آبهای حاصل از بار در حداقل مقدار خود بوده و توان حمقل ذرات
با قطر درشت را ندارد .بنابراین درصد ذرات رسوب با قطقر درشقت در
باالدست رودخانه بیشتر از مناطق پاییندست است .بر اسقاس ققانون
استوکس سرعت سققوط ذرات مختلقف در مخلقوط آب و رسقوب بقه
شعاع ذرات و گرانروی آب بستگی دارد ،دمقای آب رابطقه عکقس بقا
گرانروی آن دارد ،به گونهای که با کقاهش دمقا گرانقروی افقزایش و

سرعت سقوط ذرات کاهش و برعکس با افزایش دمقا گروانقروی آب
کاهش و سرعت سقوط ذرات افزایش مییابد که احتماالً این قضیه در
مورد دو نمونهبرداری بهمن ماه صدق میکند .یکقی دیگقر از دالیقل
درشتتر بودن ذرات در ایستگاه مبارکآباد را میتوان به برداشت شن
و ماسه در فاصله بین دو ایستگاه نسبت داد .در همین راستا نوحهگر و
محمودی ( )23بیان نمودند که اگر در مسیر رودخانهای استخرا شقن
و ماسه وجود داشته باشد سبب افزایش فرسایش در باالدسقت محقل
برداشت و کاهش اندازه ذرات در پاییندست آن خواهد شد .همچنقین
جباری و فرضی ( )12نیز تغییرات بقار رسقوبی معلقق در پقاییندسقت
محل استخرا شن و ماسه در رودخانه رازآور را بررسقی کردنقد .ایقن
پژوهشگران بیان کردند که در مکان برداشت شن و ماسقه تقا فاصقله
دویست متری میزان بار رسوبی به شدت افقزایش خواهقد یافقت و در
فاصلهی ششصد متری از محل برداشت به حالت تعادل باز میگقردد.
صادقی و خیرفاا ( )34نیز تأثیر برداشت شن و ماسه بر میقزان انتققال
بار بستر و معلق را در رودخانهی کوور واقع در استان مازندران بررسی
کردند .نتایج این پژوهشگران نیز نشان داد که پس از برداشت شقن و
ماسه از این رودخانه بار معلق به میزان  18تا  33درصد و بار بستر نیز
به طور متوسط  45درصد نسبت به حالت بدون برداشت افزایش یافته
است.
در موموع نتایج نشان میدهقد کقه تقریبقاً در اکثقر نمودارهقا در
ماههای گذشته ،نمودار ایستگاه نوخاله پایینتر از ایستگاه مبقارکآبقاد
قرار دارد .به طور کلی پذیرفته شده است که توزیع اندازه ذرات رسوب
در جهت پاییندست کاهش میباید مگر آنکه مقوادی از رسقوبهقای
درشت از شاخههای فرعی یا کنارهها به رودخانه وارد شقود ( 31 ،28و
 .)41این نتایج با یافتههای هرتیشیا و سینگ ( )11مطابقت دارد.
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شکل  -3منحنی توزیع اندازه ذرات رسوب در دو ایستگاه
Figure 3- Sediment particle size distribution at the two stations

میانگین وزنی قطر ذرات رسوب در دو ایستگاه

شکل  4میانگین وزنی قطر ذرات را در هر ایستگاه در زمانهقای
مختلف هر ماه به صورت جداگانقه نشقان مقیدهقد .همقانطقور کقه
مشاهده میشود در ایستگاه مبارکآباد میانگین وزنی قطر در ماههقای
آذر و بهمن باالترین و در مهر مقاه کقمتقرین مققدار اسقت .در مقورد
ایستگاه نوخاله نیز آبان و فروردین باالترین و مهرماه کمترین مققادیر
را نشان میدهند .عالوه بر این همانطور که مشاهده میشقود مققدار
میانگین بهدست آمده در ایستگاه مبارکآبقاد کقه در باالدسقت مسقیر
اصلی رودخانه واقع شده است در اکثر نمونهبرداریهقای انوقاا شقده
بیشتر از ایستگاه نوخاله میباشد .بهطوریکه این مقدار در مبارکآبقاد

بین  0/05-0/07و در نوخاله بین  0/04-0/06میلیمتر تغییر میکند.
متفاوت بودن مقدار میانگین وزنی قطر ذرات رسوب در ایستگاه نوخاله
و مبققارک آبققاد ،بققا یافتققههققای ویلیققامز و همکققاران ( )42مبنققی بققر
تغییرپذیری زیاد دانهبندی رسوبات در مقیقاسهقای زمقانی و مکقانی
گوناگون مطابقت دارد .علت تغییرات مشاهده شده در مققدار میقانگین
وزنی قطر ذرات رسوب در زمانهای مختلف را میتوان به اختالف در
میزان بارندگیهای موجود در تاریخهای مقورد نظقر ،تفقاوت سقرعت
جریان ایواد شده از ورود آبهای سطحی ناشی از بارنقدگی و ققدرت
حمل ذرات رسوب توسط جریان رودخانهای نسبت داد (.)25
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شکل  -4میانگینهای وزنی قطر ذرات رسوب در ماههای مختلف
Figure 4- Comparison of the mean weight diameter of sediment particles in different months

قطر میانه  d50ذرات رسوب دو ایستگاه

قطر میانه  d50ذرات رسوب ایستگاه نوخاله و مبارکآباد در شقکل
 5نمایش داده شده است .همانگونه که مالحظه میگردد قطر میانقه
ذرات رسوب در ایستگاه مبارکآباد متغیر و مققادیر بقهدسقت آمقده در
آنها بین  0/045-0/061میلیمتر تعیین شقده اسقت .ایقن در حقالی
است که در ایستگاه نوخاله در نمونهبرداریهای انواا شده مققدار d50
ذرات رسوب تقریبا نزدیک بههم و مقدار بهدست آمده در اکثر نمونهها
 0/053میلیمتر است .تنها در یک مورد کقه در شقکل نیقز مشقخ
است مقدار  0/03میلیمتر تعیین گردیقده اسقت .والینقگ و همکقاران
( )40به بررسی مولفه های اندازه ذرات رسوبهای معلقق در رودخانقه
هومبر و توود در مقیقاسهقای زمقانی و مکقانی مختلقف بقه بررسقی
تغییرات دبی در زمان وقوع رگبار و در فصلهای مختلقف و تقأثیر آن
در انتقال توزیع اندازه ذرات و ارتباط بین آنها پرداختند .نتقایج نشقان
داد که در بعضی ایستگاهها با افزایش دبی ،ذرات درشت ( )d50افزایش
و ذرات ریز کوچکتر از دو میکرون کاهش مییابد و در بعضی دیگقر
با افزایش دبی ذرات درشت ( )d50کاهش و ذرات ریز افزایش مییابد.
این در حالی است که در وقایع سیالبی ذرات درشقت کقاهش و ذرات
ریز افزایش داشتهاند ( .)40بنابراین بهطور کلی نتایوی که از مقایسقه
توزیققع انققدازه ذرات رسققوب دو ایسققتگاه در باالدسققت و پققاییندسققت
رودخانه اصلی حاصل شده است با نتایج تحقیقات ویلیامز و همکقاران
( )43که مبنی بر تغییرپذیری مکانی اندازهی رسوبهای معلق اسقت،
مطابقت دارد .همچنین نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر نیز داللت
بر تغییرپذیری زیاد دانهبندی رسوب در مقیاسهقای زمقانی گونقاگون
داشته است .توزیع اندازه رسوب معلق تحت شرایط عقادی و سقیالبی
بسیار متفاوت میباشد و آشفتگیهای ایواد شده مثل دبی طی رخداد

رگبار بر میزان و توزیع اندازه رسوب معلق تأثیر بهسقزایی دارد کقه بقا
نتایج بهدست آمده از تحقیقات ویلیامز و همکاران ( )42مطابققت دارد.
صادقی و همکاران ( )31از  d90استفاده کردند و بیقان نمودنقد کقه در
طول رودخانه کاهش خواهد یافت.

نتیجهگیری
یکی از ویژگیهای مهم هیدرولوژی و ژئومورفولوژی رسوبهقای
رودخانهای که تأثیر فراوانی بر فرآیند رسقوبزایقی و مصقرف انقرژی
داشته و بیانگر ترکیبات مواد سطح زمین در حوضه آبخیز است ،توزیع
انققدازه ذرات رسققوب معلققق اسققت .تغییققر در انققدازه مققواد در جهققت
پاییندست رودخانه اطالعات مهمی را برای علقوا مقرتبط بقا حوضقه
آبخیز فراهم میکنقد کقه بقرای طراحقی زیقر سقاختهقای مناسقب،
بازسازی مناطق تخریب شقده و مقدیریت صقحیح منقابع آبقی نظیقر
مخازن ضقرروی اسقت .آگقاهی از توزیقع انقدازه ذرات رسقوب بقرای
طراحی تلقههقای رسقوبگیقر و همننقین بقراورد و مقدیریت انتققال
آالیندههایی که همراه ذرات منتققل مقیشقوند ،کقاربرد دارد .در اکثقر
نمونهبرداریها در دو ایستگاه مبارکآباد و نوخاله ،بین دبقی جریقان و
اندازه ذرات رسوب معلق ارتباطی وجود نداشت که میتوانقد بقهدلیقل
طبیعقت غیرهیقدرولیکی و تقأثیر عوامققل دیگقر ماننقد منشقا رسققوب،
فرسایشدهندگی ،قابلیت فرسایش و ته نشینی در اندازه ذرات رسقوب
معلق در جریان رودخانهای باشد .مقادیر میانگین وزنی قطر و  d50بقه
طور متوسط در ایسقتگاه مبقارکآبقاد  0/062و  0/052و در ایسقتگاه
نوخاله  0/052و  0/047میلیمتر میباشد.
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شکل  -5قطر میانه ذرات رسوب در ایستگاههای مبارکآباد و نوخاله
Figure 5- The median diameter of sediment particles at Nokhaleh and Mobarakabad stations

همچنین بهطور کلی اندازه ذرات رسوب در ایسقتگاه مبقارکآبقاد
درشتتر بود که این ریزتر بودن رسوب در ایستگاه نوخاله و درشتتقر
بودن آن در ایستگاه مبارکآباد را میتوان به نوع فرسایش نسبت داد.
در باالدست به دلیل کوهستانی بودن فرسایش بیشتر از نوع خنقدقی
و زمین لغز  ،اما در پاییندست و به ویژه در اراضی شالیزاری عمقدتا
از نوع فرسایش سطحی مانند پاشمانی و ورقهای است .همچنین اندازه
ذرات رسوب معلق در رودخانه مورد مطالعقه ،دارای تغییقرات زمقانی و
مکانی بقوده کقه فرآینقدهای رسقوبزایقی مثقل فرسقایش ،انتققال و
تهنشینی را هم در حوضه آبخیقز و هقم در کانقال رودخانقه مقنعکس
میکند .توزیع اندازه ذرات رسوب در دو ایستگاه مورد مطالعقه ،بسقیار
متفاوت بوده و آشفتگیهای ایواد شده مثل دبی در حوضه آبخیز طی
رخداد رگبار بر میزان و توزیع اندازه رسوبهای معلق تأثیر بقهسقزایی

داشته است .با توجه به اینکه این مطالعه در دو ایستگاه هیقدرومتری
مبارکآباد و نوخاله صورت گرفت ،پیشنهاد میشود که مطالعات بیش-
تری بر روی ایستگاههای دیگر موجود در مسیر رودخانه انواا گرفتقه
و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه گردد .همچنین بقا توجقه بقه ایقنکقه
توزیع اندازه ذرات رسوب دارای تغییقرات زمقانی و مکقانی مقیباشقد،
پیشنهاد میشود که یک مطالعه بلندمدت با فواصل زمانی و مکانی در
فصلهای مختلف سال صورت گیرد تقا تغییقرات توزیقع انقدازه ذرات
رسوب و سایر خصوصیات در این فواصل زمانی نیز بقه دققت مطالعقه
شود .عالوه بر این توصیه میشود که نمونقهبقرداری در مکقانهقایی
صورت گیقرد کقه تغییقرات شقیب در آنهقا شقدیدتر اسقت تقا تقأثیر
توپوگرافی از جنبه فرسایشی نیز به طور کامل بررسی شود.
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Introduction: The study of physical properties of suspended sediments is one of the main topics in river
studies. Sediment size distribution is one of the sediment physical properties which indicate the relation between
the sediment source and its sedimentation process in watersheds. It is also important for prediction of the load of
non-point source pollution, and for planning sediment trap structures. The Anzali Wetland, located on the
southern coast of the Caspian Sea in northern Iran, is a large complex of freshwater lagoons with extensive reedbeds, shallow impoundments and seasonal flooded meadows. Environmental conditions in the Anzali Wetland
have been degraded due to the increased inflow of sewerage, wastewater and solid waste from the industry,
agriculture and urban area, and sediment from the upper stream mountainous area. The lagoon has decreased in
size since the 1930s to less than a quarter of its former extent. The aim of the present study was to assess the
changes in size distribution of suspended sediment in Pasikhan River as the most important river interring to
Anzali Wetland.
Material and Methods: Pasikhan River originates from the South Mountains, has two branches namely
Siahmezgi and Imamzadeh Ebrahim. The sampling carried out during a seven month time period (October 2013
to April 2014) at two hydrometric stations; Mobarakabad (upstream) and Nokhaleh (downstream). The samples
were collected in 15 days intervals by depth-integration technique at normal condition. Particle size distribution
was measured by Pipette method based on Stocks law. The mean weight diameter (MWD) of sediment particles
was calculated, the sediment size distribution curve was drawn and the median grain size (d 50) was calculated.
According to the European classification, the particles size distribution was divided into four groups of fine sand
(0.2 mm), coarse silts (0.06 mm), medium silt (0.02 mm), and fine silt and clay (equal to and less than 0.006
mm). The data were compared for each sampling time for both Stations. Flow discharge and suspended sediment
load were also determined at each sampling date.
Results and Discussion: At the Nokhaleh station, the maximum observed flow discharge and sediment
concentration were 51.4 m3/s and 4.162 g/L, occurred in February 4, 2014 and November 3, 2013, respectively.
The highest flow discharge and sediment concentration of the Mobarakabad were 9.8 m3/s and 2.633 g/L which
were observed on February 19, 2014 and April 4, 2014, respectively. These changes and differences were partly
due to topography and land use differences between upland and lowland and partly due to rainfall pattern.
Results showed that the MWD and d50 were 0.062 and 0.052 mm on average, respectively at Mobarakabad
station, and 0.055 and 0.051 mm, respectively at Nowkhaleh station. The maximum values of MWD and d 50
were observed to be 0.07 and 0.061 mm, respectively at normal condition at Mobarakabad station. The study of
sediment size distribution indicated that the particles smaller than 2 mm comprised 83-94 percent of the
suspended sediment at Mobarakabad station, and 87-99 percent at Nokhaleh station. The percentage of particles
smaller than 0.02 mm were observed to be 12-33 and 10-64 at Mobarakabad and Noukhaleh stations,
respectively. Also the amount of fine silt and clay in suspended sediment were 3-16 and 5-24 percent at these
stations. There was not any correlation between flow discharge and sediment concentration or sediment size
distribution characteristics.
Conclusion: In most of the samples, there was not any relationship between the flow discharge and particle
size distribution of suspended sediment which emphasize on the non-hydraulic nature of sediment transport and
the effects of different factors including sediment sources, the season, transport energy, rainfall erosivity, soil
erodibility and deposition process. Generally, the size of sediment particles at Mobarakabad station was coarser
1 and 4- Graduate M.Sc. Student and Ph.D. Student, Soil Science Department, Faculty of Agricultural Sciences,
University of Guilan
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than Nokhaleh station. This could be due to the type of soil erosion which is different at upstream and
downstream. In upstream regions, mainly because of severity of topography and vegetation cover including
forest and rangeland, the occurrence of gully erosion and landslide is higher in comparison with surface soil
erosion. But in downstream especially in paddy fields, the soil erosion type is mainly splash and sheet erosion.
Also the cultivation practices including plowing and paddling of the field usually provides fine particles entering
to the river. In addition, the river profile is very gentle at the plain before the Nokhaleh station which resulted in
deposition of coarser particles.
Keywords: Erosion, Mean diameter, Mean weight diameter, Pipet method, Sediment load
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مقایسه روشهای آبیاری سطحی ،قطرهای و واترباکس در استقرار نهال زالزالک برای کنترل
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چکیده
در مناطق خشک و نیمهخشک به دلیل کمبود نزوالت جوی ،آب مهمترین عامل محدودکننده استقرار گیاهان است .با توجه به محددودیت کمدو و
کیفو منابع آبو در استقرار گیاهان مناطق بیابانو ،انتخاب روش مناسب آبیاری گیاهان دارای اهمیت زیادی است و باید این انتخاب آگاهانده و بدا د دت
تمام انجام گیرد .هدف از این پژوهش مقایسه واترباکس (شکل خاصو از آبیاری فتیلهای) با آبیاری سطحو و آبیاری طرهای برای اسدتقرار یدک گونده
گیاهو به نام زالزالک که اغلب برای پروژههای بیابانزدایو مورد استفاده مناطق نیمهخشک در ایران رار موگیرد موباشد .در روشهای آبیاری سطحو
و طرهای آزمایشها بر روی پنج رژیم کم آبیاری به ترتیب با صفر 75 ،50 ،25 ،و  90درصد کم آبیاری و در سه تکرار انجام گرفت .در روش واترباکس
نیز با توجه به خودتنظیم بودن سامانه واینکه امکان اعمال کم آبیاری وجود نداشت آزمایشها با  15تکرار مشابه انجام گرفت .پارامترهای گیاهو شدامل
طر سا ه و ارتفاع نهال هنگام کاشت نهال و پس از آن و نیز درصد زندهمانو نهال و میزان آب مصرفو در هر تیمار در طول یک سال ( )1396-1395و
دربازههای زمانو یک ماهه جهت مقایسه اندازهگیری شد و در پایان پژوهش با یکدیگر مقایسه شدند .نتایج تحقیق نشان داد که سدامانه واتربداکس دمن
کاهش چشمگیر میزان آب مصرفو (در حد  92درصد کم آبیاری نسبت به آبیاری طرهای کامل) و درصد زندهمانو بداالی نهدال (در ایدن پدژوهش  100درصدد)
روشو مفید و کاربردی جهت استقرار نهال زالزالک برای مبارزه و کنترل پدیده بیابانزایو موباشد .با توجه به اینکه در زمینه آبیاری با سامانه واتربداکس تحقیقدات
چندانو صورت نگرفته توصیه موشود تحقیقاتو در خصوص استفاده از این سامانه برای آبیاری گونههای مثمر انجام گیرد.
واژههای کلیدی :آبیاری فتیلهای ،درصد زنده مانو ،کارایو مصرف آب ،کم آبیاری

مقدمه

1

وجود  35تا  45میلیون هکتدار عرصدههدای بیابدانو در کشدور و
محدودیتهای حاکم بر آنها ،از جمله کمبود بارنددگو ،چدالشهدای
زیادی را برای توسعه پیش روی ساکنین این مناطق رار داده است .از
طرفو بهرهبرداری نامناسب از منابع موجود ،بیابانزایدو را بده عندوان
یک امر طبیعو مطرح نموده که از این طریق ساالنه بر وسعت ارا و
بیابانو کشور افزوده موشود .فعالیتهایو را که از سالیان پیش بدرای
مهار بیابان تحت عنوان بیابانزدایو نیدز پیگیدری شدده اسدت ،تنهدا
 1و  -2بهترتیب فارغ التحصدیل کارشناسدو ارشدد و دانشدیار گدروه مهندسدو آب،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد
 -3استادیار گروه علوم خاک ،دانشگاه شاهد
(* -نویسنده مسئول)Email: D.namdarkhojasteh@shahed.ac.ir :
DOI: 10.22067/jsw.v33i2.74246

توانسته است گوشده بسدیار کدوچکو (حددود  1/9میلیدون هکتدار) از
عرصههای وسیع را کنترل نماید .بیابانزایدو بعدد از دو چدالش ترییدر
ا لیم و کمبود آب شیرین به عنوان سومین چالش مهم جهانو در رن
 21محسبوب موگردد .بده طدوریکده در کشدور مدا از حیدل لمدرو
سرزمینهای بیابانو ازکل مساحت کشور  43/7میلیدون هکتدار آن در
زمره اکوسیستم بیابانو است که حدود  20میلیون هکتار از اکوسیستم
های بیابانو تحت تأثیر فرسایش بادی رار دارند من ایدن کده 4/6
میلیددون هکتددار از آن در  183منطقدده در  82شهرسددتان و  18اسددتان
کشور جز کانونهای بحرانو فرسایش بادی لمداد موشوند .به طدور
کلو عوامل طبیعو و انسانو از عوامل اصلو بیابانزایو به شمار مدو-
روند.
از سوی دیگر با بروز خشکسالوهای شدید در سدالهدای جداری
مدیریت منابع آب در ایران اینک به جایو رسیده است که به یکدو از
مهمترین مباحل رایج در سطح کالن کشور تبدیل شده و کارشناسان
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زیادی را در وزارت خانهها و سازمانهای مختلف واداشته است تدا بدا
نشستهای کارشناسو برای برون رفدت از ایدن بحدران راه چدارهای
بیاندیشند.
کمبود آب و رطوبت از مهم ترین عوامل محدودکننده رشدد و بقدا
گیاهان در مناطق بیابانو موباشند .در این مناطق بارندگو بسیار کم و
غیر ابل پیش بینو بوده و عالوه بر ایدن دمدای بداال و وزش بادهدای
سهمگین نیز باعدل تبخیدر و تعدرر سدریع آب و تشددید محددودیت
رطوبتو موشود .بنابراین در مناطق خشدک و نیمدهخشدک بده دلیدل
کمبود نزوالت جوی ،آب مهمترین عامل محدودکننده استقرار گیاهان
است .از طرفو این خشکو هوا و کمبود رطوبت عملیات بدررکاری یدا
کشت مستقیم نهال گیاهان را با خطر شکست مواجه موکند .پدس در
پروژههای بیابانو نیاز به کشت گلدانو و آبیاری است تا نهالها مستقر
شده و بتوانند از رطوبت الیههای عمقو خاک استفاده کنند .بدا توجده
به محدودیت کمو و کیفدو مندابع آبدو در اسدتقرار گیاهدان منداطق
بیابانو ،انتخاب روش مناسب آبیداری گیاهدان دارای اهمیدت زیدادی
است و باید این انتخاب آگاهانه و با د ت تمام انجدام گیدرد .انتخداب
سیستم آبیاری مناسب جهت استقرار نهالها در پروژههای بیابانزدایو
به عواملو همچون شرایط ا لیمو ،نیروی کدارگر ،بودجده ،ندوع گیداه
کاشته شده و غیره بستگو دارد .در برخو مناطق بیابانو ایران از جمله
شهرهای یزد ،فردوس و اردکان روشهای آبیاری نوینو مثل لولههای
منفردار ،لولههای عمیدق ،گلددانهدای رسدو دفدن شدده ،آبیداری در
حفاظهای درختو ،آبیاری فتیلهای و کپسولهای رسو منفردار استفاده
شده است .اگر چه روشهای آبیاری زیر سطحو ،برای استقرار گیاهان
مورد آزمایش رار گرفته است اما با وجود راندمان باالی آبیاری فتیلده
ای و واترباکس ،پژوهشهای علمدو چنددانو تداکنون در ایدن زمینده
خصوصا در پروژههای بیابانزدایو صورت نگرفته و در دسترس نیست.
لرا با توجه به سنگین بودن هزینه اجرای اغلب پروژههای بیابانزدایو
الزم است در این زمینه تحقیقات علمو و ابل استنادی صورت پریرد
و در تحقیقات مختلف جنبههای گوناگون این ندوآوری مدورد بررسدو
رار گیرد تا مدیران و مسئوالن اجرایو با اطمینان بیشتر تصدمیم بده
استفاده از این فناوری بگیرند.
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور طرح به کدارگیری لولده
کوزهای با استفاده از لولههای سفالو طر کدم را در منطقده کدره بده
مرحله اجرا گراشت و چنین نتیجه گرفت که مصرف آب در روش لوله
سفالو با کیفیت و کمیت باالیو است.
نتددایج تحقیقددات کدداامو نددژاد و همکدداران ( )8نشددان داد کدده
نهالهای تاغ آبیاری شده با سیستم آبیاری لولدههدای سدفالو از نظدر
ارتفاع و تاه پوشش ،تقریبدا بدا نهدال  4سداله روش غر دابو برابدری
موکند ،یعنو نهال  2ساله لوله سفالو برابر یا حتدو بهتدر از نهدال 4
ساله غر ابو به روش کرتو است .الزم به ذکر است که هزینه سیستم
لوله سفالو خیلو بیشتر از سیستم غر ابو است ولدو پدس از تکمیدل

سیستم ،هزینه آبیاری آن حدود یک پنجم هزینه آبیاری روش غر ابو
است.
بریج و رامیرز ( )2با بررسو سیسدتمهدای آبیداری مختلدف بدرای
مناطق بیابانو به این نتیجه رسیدند که لولههای منفدر دار عدالوه بدر
کاهش چشمگیر مصرف آب نسبت به سایر روشها مانع از رشد علف
هرز خواهد شد .اسالمو و کریمدو گدوغری ( ،)7بدا مقایسده آبیداری
طرهای سطحو و زیر سطحو همراه با کمآبیداری نشدان دادندد کده
میزان آب آبیاری داده شده بده تیمدارهدای مختلدف ( 100و  75و 50
درصد کمآبیاری) درآبیاری طرهای زیر سطحو در مقایسه با طرهای
سطحو به ترتیب با کاهش  74 ،98و  52درصد همراه بوده اسدت .در
حالوکه میزان عملکرد در تیمارهای مختلدف در مقایسده بدا طدرهای
سطحو به ترتیدب  138 ،147و  149درصدد افدزایش داشدته اسدت.
مشخصات محصول پسته از نظر تعداد دانه در اونس ،درصدد خنددانو،
درصد ناخندانو و درصد پوکو مورد بررسدو درار گرفدت و مشدخ
گردید تفاوت معنوداری بین تیمارهای مختلف آبیاری و همچندین دو
روش آبیاری به لحاظ متریرهای کیفو اندازهگیری شده وجود نداشت.
فال سلیمان و حاصلو ( ،)4با هدف بررسو شیوههای نوین آبیاری
و تلفیق آن بدا شدیوههدای سدنتو بدرای انطبدار و سدازگاری آن بدا
جررافیای کشاورزی کشور ،بده معرفدو روش آبیداری زیدر سدطحو-
کوزهای بیدسکان در شهرستان فردوس پرداختند .آنها با اجرای پدروژه
تلفیق فنون سنتو با روشهای نوین آبیاری به این نتیجه دست یافتند
که روش آبیاری زیر سطحو -کوزهای صرفهجویو  ٪50آب را نسبت
به روش سنتو غرر آبو در پو داشته و چنانچه در مرحله بهرهبرداری
از گیاهان زراعو و باغو کاشته شده ،نتیجه مطلوب حاصل شود ابدل
تسری بده سدایر منداطق همگدون جررافیدایو خواهدد بدود .سدیال و
همکاران ( )2011به بررسو تولید محصول و رانددمان اسدتفاده از آب
(کارایو مصرف آب) تحت شدرایط آبیداری بدا لولدههدای زیرسدطحو
متخلخل رسو پرداختند .نتایج بررسو آن ها نشان داد کده آبیداری بدا
این روش باعل صدرفهجدویو در مصدرف آب تدا حددود  80درصدد و
افزایش عملکردی  5تا  16درصد سبزیجات آبیاری شده با ایدن روش
در مقایسه با روش آبیاری سطحو شد.
سیستم آبیاری فتیلهای پس از اسدتفاده در یدک مزرعده براحتدو
ابلیت جابجایو به مزرعه دیگر را دارد .همچنین طراحو ،نصدب و راه
اندازی آن نیاز به تخص باالیو نداشدته و چدون مصدرف آب در آن
خودتنظیم است نیاز به محاسبات آبو ندارد .لورن ( )10گدزارش کدرد
که ایده آبیاری فتیلهای عالوه بر این که نیاز به پمپاژ را حرف موکند،
از انرژی پتانسیل منفو زیاد سطح خاک و ریشه جهت انتقدال آب بده
گیاه استفاده موکند .وی همچنین در پایان گزارش خود مدواردی کده
نیاز است در مورد این سیستم بررسو شوند را به شرح زیر بیان کرد:
بررسو مقیاس زمانو رسیدن به خودتنطیمو سیستم
ترییراتو که در مراحل مختلف رشد گیاه در جرب آب صورت مو
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پریرد
بررسو هزینههای اجرایو و دوام سیستم
آشنافو و همکاران ( )1با مطالعه تداثیر واتربداکس بدر زنددهمدانو
درختان میوه (سیب ،پرتقال ،آووکادو و گواوا) به نتایج زیر دست یافت:
الف) درصد زندهمانو همه درختدان میدوه  100درصدد بدود بجدز
آووکادو که  84درصد زندهمانو داشت.
ب) میانگین رشد درختان سیب  45/5سانتومتر ،درختدان پرتقدال
 85سانتومتر ،درختدان آووکدادو  51سدانتومتدر و درختدان گدواوا 82
سانتومتر بود.
این محققین به این نتیجه رسیدند که واترباکس اثر مثبتو بر بقاء
و رشد ارتفاعو درختان میوه دارد .همچنین واترباکس با کاهش تبخیر
از سطح آب را در خاک حفظ موکند.
همچنین در گزارشو از تحقیقات شرکت سازنده طدو ده سدال از
سال  2003تا  2013و با مقایسه واترباکس با آبیداری طدرهای نتدایج
ذیل اعالم شد:
الف) به ازای هر هکتار اسدتفاده از واتربداکس بده جدای سیسدتم
آبیاری طرهای  7494یورو صرفه ا تصادی دارد.
ب) مصرف آب سامانه واترباکس در مقایسه بدا آبیداری طدرهای
 94/81درصد کمتر است.
البته به دالیل ذیل نموتوان گفت که هزینده اسدتفاده از سدامانه
واترباکس چقدر است:
الف) هزینه کارگری در کشدورهدای مختلدف متفداوت اسدت .بده
عنوان مثال در کشور اتیوپو هزینه کارگری  2یورو در ساعت است در
حالوکه در کشور اسپانیا  20یورو در ساعت است.
ب) بسته به گونه گیاهو نیز هزینهها متفاوت خواهد بود به طوری
که گونه پسته  8یورو و مورینگاه یک یورو در هکتار هزینه دارد.
ه) تراکم کشت نیز در برآورد هزینهها بسیار مؤثر است (.)7
آبیاری با سامانه واترباکس

1

در سامانه آبیاری این فناوری که با نام تجاری واترباکس ،تولیدد و
عر ه موشود عالوه بر این که از شیوه آبیاری فتیلهای استفاده شده،
دارای ویژگوهای منحصر به فرد دیگری از جمله اسدتفاده از رطوبدت
موجود در هوا طبق انون نقطه شبنم ،ایجداد میکروکلیمدای کوچدک
اطراف نهال و ایفای نقش به عنوان یم نهال نیز موباشدد .شدکل 1
یک نمونه واترباکس را از دو نمای مختلف را نشان مودهد.
از دیگددر ویژگددوهددای ایددن سددامانه ایددن اسددت کدده بددا ایجدداد
میکروکلیمای کدوچکو اطدراف نهدال ،دمدای هدوای پیرامدون آن را
متعادل نگه مودارد به نحوی که طول شب گرمتر از هوای محدیط و
1- Water Box Irrigation
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در طول روز خنکتر موباشد .همچنین این سامانه در مقابل وزش باد
به عنوان یک یم برای نهال ایفای نقش موکند .جدنس آن پروپلدو
پیلن بوده که مقاوم در برابر ترییرات حرارتو روز و شب و اشعه ماوراء
بنفش خورشید موباشد و عمر مفید آن را در شرایط بیابان و کوهستان
 10تا  20سال برآورد کردهاند.
هدف از این پژوهش مقایسه واترباکس که شکل خاصو از آبیاری
فتیلهای موباشد با آبیاری سطحو و آبیاری طرهای برای استقرار یک
گونه گیاهو به نام زالزالک که اغلب برای پروژههای بیابانزدایو مورد
استفاده مناطق نیمهخشک در ایران رار موگیرد موباشد .بدرای ایدن
منظور با در نظر گرفتن دو فر یه زیر این پژوهش انجام گرفت:
الف) استفاده از واتر باکس در مقایسه با سایر روش هدا در کشدور
ا تصادی نیست.
ب) آبیاری با استفاده از واتر باکس اثر مثبتدو بدر روی اسدتقرار و
رشد گیاه در مناطق کم بارش ندارد.

مواد و روشها
موقیت جغرافیایی محل مورد مطالعه

آزمایشددات در مزرعددهای در دانشددگاه شددهرکرد و در محدددوده
مختصات ) (UTMبه عرض  483351متر شمالو و طول 3580105
متر شر و و با ارتفاع از سطح دریدا  2105انجدام شدد .منطقده مدورد
مطالعه در فاصله  7کیلومتری ایستگاه هواشناسو سینوپتیک شدهرکرد
رار دارد .در تقسیمبندی کوپن شهرکرد دارای ا لدیم ندوع  Dcasکده
مبین شرایط آب و هوای معتدل سرد با تابستانهدای گدرم و خشدک
است.
گیاه مورد مطالعه

در این مطالعه از از نهال گلدانو یک ساله زالزالک اسدتفاده شدد.
زالزالک درختچه یا درختو کوچک به ارتفاع  5تا  14متر ،با شاخههای
انبوه و خاردار از تیره گلسرخیان با میوهای خدوراکو مدوباشدد .ایدن
درختچه دارای شکوفههای پُرپَر زیبا به رنگ سفید یا صورتو و معطدر
است .درختچه زالزالک در دامنه کوههدا و ارا دو جنگلدو آفتدابو در
سرتاسر جهان مورویدد .نهدالهدا در اردیبهشدت مداه سدال  1395در
فاصله سه متر در سه متر کاشته شدند و ترییرات آنها از جمله ارتفداع
و طر سا ه در دو فصل زراعو  95و 96اندازهگیری شد.
طرح آزمایشی

این پژوهش با سه روش آبیاری سدطحو ،طدرهای و واتربداکس
انجام شد که روشهای آبیاری سطحو و طرهای در  5تیمدار سدطح
آبیاری ( 25 ،50 ،75 ،100و 10درصد نیاز آبو) و در سه تکرار و تیمار
واترباکس با  15تکرار انجام شد که بده ایدن ترتیدب  11تیمدار مدورد
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ارزیابو رار گرفت .الزم برکر است اختصاص تیمارهدا بده واحددهای
آزمایشو به صورت تصادفو بود .در شکل  R1,R2,R3 ،2-3سه بلوک
هستند که هر کدام به یک روش آبیاری اختصداص داده شددند و Tn
نشاندهنده روش و سطح آبیاری سطحو و  Dnنشداندهندده روش و
سطح آبیاری طرهای و  Wnنشداندهندده روش و تکدرار واتربداکس
موباشد.
اندازهگیریها قبل و بعد از کاشت

پارامترهای گیاهو شامل طر سا ه و ارتفاع نهال دو روش آبیاری
طرهای و سطحو ،یعنو کل  45نمونه نیز این کار انجام شد .بدل از
کاشت نهالهای گلدانو  5سانتومتر از کف گلددان پالسدتیکو بدرای
درپوش دوم

حرف ریشه پیچ خورده در گلدان به وسیله کاتر بریدده شدد تدا ریشده
مستقیم به سمت عمق خاک رشد کند (برای تمام تیمارها انجام شدد).
سپس نهال را در مرکز چالهای که یک روز بل آماده شده بود کاشدته
و دور آن همانطور که در شکل  2مشاهده موشود یک ورر از جدنس
کارتوپالست رار د اده شد .این ورر بده خداطر پوشدش دادن سدطح
خدداک و کدداهش تبخیددر اسددتفاده مددوشددود .الزم بددرکر اسددت طبددق
دستورالعمل کنار هر نهال هنگام کاشدت بده میدزان  100گدرم دار
مایکوربزا ریخته شد (برای تمام تیمارها انجام شد) .ایدن دار باعدل
ریشهزایو و استقرار بهتر نهال موشود .مطابق تصاویر شکل .3

سیفون)(Siphon

)(Second cap

درپوش اول
)(Frist cap
مخزن آب
)(Water reservoir

فتیله
)(Wick

محل كاشت نهال
(Seedling Planting
)Site

شکل  -1قسمتهای مختلف سامانه واترباکس
Figure 1- Different parts of the Water Box system

شکل  -2نصب ورق کارتوپالست در روش واترباکس
Figure 2- Installing the Cartoplast sheet in the WaterBox method
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شکل  -3نصب واترباکس بر روی نهال
Figure 3- Installing Water Box on the seedlings

نتایج و بحث
مقایسه مصرف آب ساالنه واتر باکس با آبیاری قطررهای و
سطحی

مطابق شکل  4مصرف آب در روش آبیاری با واتربداکس سداالنه
 15لیتر بوده در حالوکه در روش آبیاری طرهای با کدم آبیداریهدای
صفر و  75 ،50 ،25و 90درصد کم آبیاری بهترتیدب ،102 ،154 ،205
 51و  20/5لیتددر در سددال بددوده اسددت .میددزان مصددرف آب در روش

سطحو (دستو) نیز با همان درصد کم آبیاری مطابق آبیاری طدرهای
صورت گرفته است .لرا از دیدگاه مقدار آب مصرفو تیمدار واتربداکس
معادل  92درصد کم آبیاری نسبت به آبیاری طرهای کامل موباشدد.
در این نمودار  Tو  Dو  Wبه ترتیب نماد آبیاری سنتو ،آبیاری طدره
ای و آبیاری با واترباکس هستند .در شکل  4مشداهده مدوشدود بدین
تمام تیمارها از لحاظ میزان آب مصرفو اختالف معنودار در سدطح 5
درصد وجود دارد.

شکل  -4مصرف آب در تیمارهای مختلف آبیاری
Figure 4- Water use in irrigation treatments
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مقایسه رشد قطری ساالنه گیاه در تیمارها

جهت مقایسه آماری میانگین رشد ساالنه طری تیمارها ،دادههدا
در محیط نرمافزار  SPSSبه روش آزمون دانکن در سطح معندوداری
 5درصد مورد تحلیل رار گرفت که نتایج آن بصورت نمودار در شکل
 5نمایش داده شده است.
در جدول  1خالصه نتایج آماری رشد ساالنه طر تیمارهدا نشدان
داده شده است .بیشترین رشد مربوط بده تیمارهدای آبیداری سدطحو
کامل با  68میلومتر رشد ساالنه طری بوده است .همچنین کمتدرین
رشد مربوط به آبیاری سطحو با  90درصد کم آبیاری با  21میلومتدر
رشد ساالنه طری موباشد.
همانطور که مالحظه موشود تأثیر رژیم آبیاری بر رشد طری در
برخو از تیمارها بر خالف انتظار بوده است .به عنوان مثدال میدانگین
رشد طری تیمار  D50از تیمار  D25بیشتر موباشد ولو اخدتالف آن
ها ناچیز و طبق آزمون دانکن در سطح  5درصد معنودار نیست.
در بین تیمارهای آبیاری سطحو فقط بین تیمار  T0با تیمارهدای
 T90,T75و همچنین بین تیمدار  T25و  T90اخدتالف معندودار در
سطح  5درصد وجود داشته است .بین تیمارهای آبیاری طرهای علدو
رغم اختالفات بین میانگین رشدد طدری ،مطدابق آزمدون دانکدن در
سطح  5درصد اختالف معنوداری مشاهده نشده است .ایدن نتدایج بدا
نتایج حاصل از تحقیقات صوفو و همکاران که تأثیر رژیم آبیداری بدر
رشد طری سرو نقرهای را بررسو کردند و اخدتالف معندوداری بدین
تیمارها مشداهده نکردندد مطابقدت دارد .همچندین تحقیقدات گرجدو
بحری و همکاران هرچند نشان داد رژیم آبیاری تدأثیر معندوداری بدر

درصد زنده مانو نهال بلوط دارد ولو بر رشد نهدال تدأثیر معندوداری
ندارد که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.
تیمار واترباکس با رشد طری  0/55سدانتومتدر ،بدا وجدود آنکده
مصرف آب در حد  92درصد کم آبیاری (نسدبت بده آبیداری طدرهای
کامل) داشدته اسدت از لحداظ رشدد طدری اخدتالف معندوداری بدا
تیمارهای آبیاری طرهای کامل و آبیاری سطحو کامل نداشته است.
همانگونه که اشاره شد از لحاظ رشد طری نهال اخدتالف معندو
داری بین روشهای آبیاری (آبیاری طرهای کامدل ،آبیداری سدطحو
کامل و واترباکس) مشاهده نشده است که با نتایج آزمایشات نیکان فر
و همکار که بین رشد طری انگور بدا روشهدای آبیداری سدطحو و
طرهای اختالف معنوداری مشاهده کردند متفاوت بود.
مقایسه رشد ارتفاع ساالنه گیاه در تیمارها

مطابق شکل  6میانگین رشد ساالنه ارتفاع گیاه در روش آبیداری
با واترباکس ساالنه  29سانتومتر بوده در حدالوکده در روش آبیداری
طرهای با کم آبیاریهای صفر و 75 ،50 ،25و  90درصد بده ترتیدب
 22 ،40 ،42 ،27و  16سانتومتر در سال و در روش سطحو (دسدتو)
نیز با همان درصد کم آبیاری به ترتیب  34 ،28 ،60 ،49و  10سدانتو
متر بوده است .در مورد تیمار آبیاری با واترباکس علدورغدم ایدن کده
میزان آب مصرفو معادل  92درصد کدم آبیداری (نسدبت بده آبیداری
طرهای کامل) بوده است میزان رشد ارتفاعو و عیت مطلوبو داشدته
است که برای مقایسه آماری آن با سایر تیمارها دادهها در محیط ندرم
افزار  SPSSمورد تحلیل رار گرفت.

شکل  -5رشد ساالنه قطر در تیمارهای مختلف آبیاری ( Wواترباکس D ،آبیاری قطرهای T ،آبیاری دستی)
Figure 5- Annual diameter growth in different irrigation treatments
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جدول  -1خالصه نتایج آماری رشد ساالنه قطر در تیمارهای مختلف
Table 1- Statistical results of annual diameter growth in different treatments

میانگین

خطای

انحراف

میانگین

رشد

استاندارد (میلی

استاندارد

قطری

تعداد

متر)

(میلیمتر)

Standard
deviation
)(mm

(میلیمتر)

تکرار

Average
diameter
growth
)(mm

Repeat

MSE
)(mm

نماد

تیمار

Symbol

Treatment

8

14

68

3

T0

5

8

62

3

T25

24

42

57

3

T50

1

1

25

3

T75

6

10

21

3

T90

18

31

57

3

D0

7

12

50

3

D25

4

7

53

3

D50

5

8

35

3

D75

9

15

29

3

D90

3

9

55

11

W

در جدول  2خالصه نتایج آماری رشد ساالنه ارتفاع تیمارها نشان
داده شده است .بیشترین رشد مربوط به تیمارهای آبیاری سدطحو بدا
 25درصد کم آبیداری بدا  60سدانتومتدر رشدد ارتفداعو بدوده اسدت.
همچنین کمترین رشد مربوط به آبیداری سدطحو بدا  90درصدد کدم
آبیاری موباشد .جهت مقایسه آمداری میدانگین رشدد سداالنه ارتفداع
تیمارها ،دادهها در محیط نرمافزار  SPSSبده روش آزمدون دانکدن در
سطح معنوداری  5درصدد مدورد تحلیدل درار گرفدت کده نتدایج آن
بصورت نمودار در شکل  6نمایش داده شده است.
همانطور که مالحظه موشود تاثیر رژیم آبیاری بر رشد ارتفاع نیز
در برخو از تیمارها بر خالف انتظار بوده است .به عنوان مثال میانگین
رشد ارتفاع تیمار  D0از تیمارهای  D50, D25کمتدر مدوباشدد ولدو
اختالف آنها طبق آزمون دانکن در سطح  5درصد معندودار نیسدت.
همچنین میانگین رشد ارتفاع تیمار  T0از تیمار  T25کمتر مدوباشدد
ولو اختالف آنها طبق آزمدون دانکدن در سدطح  5درصدد معندودار

متغیر
Variable

آبیاری دستو کامل
Full suface irrigation

آبیاری دستو با  25درصد کم آبیاری
Suface irrigation by 25% deficit-irrigation

آبیاری دستو با  50درصد کم آبیاری
Suface irrigation by 50% deficit-irrigation

آبیاری دستو با  75درصد کم آبیاری
Suface irrigation by 75% deficit-irrigation

آبیاری دستو با  90درصد کم آبیاری
Suface irrigation by 90% deficit-irrigation

آبیاری طره ای کامل
Full drip irrigation

آبیاری طره ای با  25درصد کم آبیاری

رشد طر
Diameter
growth

Drip irrigation by 25% deficit-irrigation

آبیاری طره ای با  50درصد کم آبیاری
Drip irrigation by 50% deficit-irrigation

آبیاری طره ای با  75درصد کم آبیاری
Drip irrigation by 75% deficit-irrigation

آبیاری طره ای با  90درصد کم آبیاری
Drip irrigation by 90% deficit-irrigation

واترباکس
Water box

نیست.
در بین تیمارهای آبیاری طرهای علورغم اختالفات بین میانگین
رشد ارتفاعو ،مطابق آزمون دانکن در سطح  5درصد اخدتالف معندو
داری مشاهده نشده است.
بین تیمارهای آبیاری سطحو مطابق آزمدون دانکدن در سدطح 5
درصد اختالف تیمارهای  T25, T0با تیمارهای  T90, T75معندودار
بوده است .این نتایج با نتایج حاصل از تحقیقات صوفو و همکاران که
تأثیر رژیم آبیاری بر رشدد ارتفداع سدرو نقدرهای را بررسدو کردندد و
اختالف معنوداری بین تیمارها مشاهده نکردند مطابقت ندارد.
تیمار واترباکس با میانگین رشد ارتفاع  29/3سانتومتر ،بدا وجدود
آنکه مصرف آب در حد  92درصد کمآبیاری داشته اسدت (نسدبت بده
آبیاری طرهای کامل) از لحاظ رشد ارتفداعو اخدتالف معندوداری بدا
سایر تیمارها نداشته است.
همانگونه که اشاره شد از لحاظ رشد ارتفاعو نهال اختالف معندو
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داری بین روشهای آبیاری (آبیاری طرهای کامدل ،آبیداری سدطحو
کامل و واترباکس) مشاهده نشده است که با نتایج آزمایشات نیکان فر
و همکاران که بین رشد ارتفاع انگور با روشهدای آبیداری سدطحو و
طرهای اختالفات معنوداری مشاهده کردند متفداوت بدود .همچندین
نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقدات گرجدو بحدری و همکداران کده
اختالف معنوداری بین رژیمهای مختلف آبیاری نهال بلدوط مشداهده
نکردند مطابقت دارد.
مقایسه کارایی مصرف آب در تیمارها

برای محاسبه کارایو مصرف آب در تیمارهای مختلف ،مقدار ماده
تولیدی گیاه (بر حسب سانتومتر مکعب) نسبت به آب مصدرف شدده
محاسبه شد که نتایج در جدول  3نمایش داده شده است .همانطور که
مشاهده موشود بیشترین کارایو مصرف آب مربوط به تیمار آبیداری
با واتر باکس بوده با  2/5سانتومتر مکعب بر لیتر که با فاصدله نسدبتا
زیادی از سایر تیمارها بدست آمده اسدت و ایدن در حدالو اسدت کده
همانطور که در بخشهای بل گفته شد مصرف آب این تیمار معدادل
 92درصد کم آبیاری (نسبت به آبیاری طدرهای کامدل) بدوده اسدت.
کمترین کارایو مصرف آب مربوط بده تیمدار آبیداری سدطحو بدا 75
درصد کم آبیاری بوده که مقدار آن  0/15سانتومتدر مکعدب بدر لیتدر
بوده است .در تیمار آبیاری طرهای کامل نیز کارایو مصرف آب 0/16
سانتومتر بر لیتر محاسبه شده است که نشان مودهد علورغم آن که
رشد این تیمار در و عیت مناسبو بوده اسدت ولدو از لحداظ کدارایو
مصرف آب بسایر عملکرد عیفو داشته است.
جهت مقایسه آماری میانگین کارایو مصرف آب تیمارهدا دادههدا

در نرمافزار  SPSSبه روش آزمون دانکن تحلیل شد که نتدایج آن در
شکل  7نمایش داده شده است.
همانطور که مشاهده موشود اختالف بین تیمارها از لحاظ کارایو
مصرف آب فقط بین تیمار واترباکس و سایر تیمارها در سطح  5درصد
معنودار بوده و سایر تیمارها با هم اختالف معنوداری ندارند .هر چندد
تحقیقاتو در خصوص تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر گیاه زالزالدک
موجود نیست ولو نتایج بدست آمده در این پژوهش با نتایج تحقیقات
ریمون و همکاران مطابقت دارد به گونهای که ایشان با اعمدال رژیدم
های مختلف آبیاری طرهای در کشت چرندر به این نتیجه رسیدند که
از لحاظ کارایو مصرف آب بدین تیمارهدا اخدتالف معندوداری وجدود
ندارد .هرچند نتایج تحقیقات توپاک و همکاران بر روی تدأثیر رژیدم-
های مختلف آبیاری طرهای بر چرندر ندد حداکو از آن اسدت کده از
لحاظ کارایو مصرف آب بین تیمارهای  100و  75درصد کدمآبیداری
اختالف معنوداری وجود ندارد ولو این دو تیمار با تیمار  50درصد کم
آبیاری اختالف معنوداری در سطح  5درصد دارند.
مقایسه درصد زندهمانی تیمارها

با توجه به مقاوم بودن زالزالک به خشکو فقط سه مورد از نهدال
های کشت شده خشک شدند .برای بررسو درصد زندهمانو به لحداظ
آماری دادهها در محیط نرمافزار  SPSSتحلیل شد که نتایج در نمودار
شکل  8نشان داده شده است .طبق نمودار درصد زنددهمدانو در روش
واترباکس  100درصد بوده است و تنها در دو تیمار از آبیاری طدرهای
و یک تیمار از آبیاری سطحو زندهمانو  100درصد نبوده است.

شکل  -6رشد ساالنه ارتفاع در تیمارهای مختلف آبیاری ( Wواترباکس D ،آبیاری قطرهای T،آبیاری دستی)
Figure 6- Annual hieght growth in different irrigation treatments
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جدول  -2خالصه نتایج آماری رشد ساالنه ارتفاع در تیمارهای مختلف
Table 2- Statistical results of annual hieth growth in different treatments

میانگین
انحراف

رشد

میانگین

استاندارد

ارتفاع

استاندارد

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

خطای

(سانتیمتر)

Standard
deviation
)(cm

Average
height
growth
)(cm

)MSE(cm

تعداد
تکرار
Repeat

نماد
Symbol

12.58

21.79

49

3

T0

5.48

9.50

60.29

3

T25

19.55

33.86

28.33

3

T50

0.87

1.5

34

3

T75

5.36

9.29

10

3

T90

6.06

10.5

27.33

3

D0

2.85

4.93

41.5

3

D25

2.31

4

39.5

3

D50

1.15

2

22.16

3

D75

2.59

4.48

16.17

3

D90

3.49

11.59

29.32

11

W

البته اختالف در درصد زندهمانو طبدق روش دانکدن در سدطح 5
درصد معنودار نبوده است .نتایج درصد زندهمانو نهال با نتایج ناصری
و همکاران مطابقت داشته است .ایشان با بررسدو درصدد زنددهمدانو
گونه تا اختالف معنوداری بین تیمارهای کمآبیاری بده لحداظ درصدد
زندهمانو مشاهده نکردند .گرجو بحری و همکاران با بررسدو درصدد
زندهمانو بلوط تحت رژیمهای آبیاری متفاوت اختالف معنوداری بین
تیمارها مشاهده کردند که با نتایج این تحقیق متفاوت بوده است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که سامانه واترباکس من
کاهش چشمگیر میزان آب مصدرفو (در حدد  92درصدد کدم آبیداری
نسبت به آبیاری طرهای کامل) و درصد زندهمانو باالی نهال (در این
پژوهش  100درصد) روشو مفیدد و کداربردی جهدت اسدتقرار نهدال

تیمار
Treatment

متغیر
Variable

آبیاری دستو کامل
Full suface irrigation

آبیاری دستو با  25درصد کم آبیاری
Suface irrigation by 25% deficit-irrigation

آبیاری دستو با  50درصد کم آبیاری
Suface irrigation by 50% deficit-irrigation

آبیاری دستو با  75درصد کم آبیاری
Suface irrigation by 75% deficit-irrigation

آبیاری دستو با  90درصد کم آبیاری
Suface irrigation by 90% deficit-irrigation

آبیاری طره ای کامل
Full drip irrigation

آبیاری طره ای با  25درصد کم آبیاری

رشد ارتفاع
Height
growth

Drip irrigation by 25% deficit-irrigation

آبیاری طره ای با  50درصد کم آبیاری
Drip irrigation by 50% deficit-irrigation

آبیاری طره ای با  75درصد کم آبیاری
Drip irrigation by 75% deficit-irrigation

آبیاری طره ای با  90درصد کم آبیاری
Drip irrigation by 90% deficit-irrigation

واترباکس
Water box

زالزالک برای مبارزه و کنترل پدیده بیابدانزایدو مدوباشدد .همچندین
مشاهده گردید کارایو مصرف آب در واترباکس نسبت بده روشهدای
آبیاری طرهای و آبیاری سطحو با اختالف معنو داری بیشدتر اسدت.
طبق نتایج حاصل از این پژوهش بدا بکدار گیدری سدامانه واتربداکس
من استفاده حداکثری از منابع آب موجود و در دسترس مدوتدوان از
منابع آبو که از دسترس خاره موشوند مثدل ندزوالت جدوی کده بدا
تبخیر از سطح از دسترس خاره موشوند استفاده نمود.
در بخش مقایسه رشد تیمارها در فصل بهار  96مالحظه شد کده
بیشترین رشد چه به لحاظ طری و چه به لحاظ ارتفاعو مربدوط بده
تیمار واترباکس بود و این اختالف به احتمال وی به خداطر اندوختده
آبو است که در مخزن خود در فصل زمستان از نزوالت جوی ذخیدره
کرده است.
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 کارایی مصرف آب در تیمارهای مختلف-3 جدول
Table 3- Water efficiency in different treatments

نماد

رشد حجمی (سانتی

آب مصرفی

Treatment

)متر مکعب

)(لیتر

)متر مکعب بر لیتر

Symbol

Volume growth
(ccm)

Water used
(lit)

Water efficiency
(ccm/lit)

آبیاری دستو کامل

T0

3

49

21.79

T25

3

60.29

9.50

T50

3

28.33

33.86

T75

3

34

1.5

T90

3

10

9.29

D0

3

27.33

10.5

D25

3

41.5

4.93

D50

3

39.5

4

D75

3

22.16

2

D90

3

16.17

4.48

W

11

29.32

11.59

تیمار

Full suface irrigation

 درصد کم آبیاری25 آبیاری دستو با
Suface irrigation by 25% deficit-irrigation

 درصد کم آبیاری50 آبیاری دستو با
Suface irrigation by 50% deficit-irrigation

 درصد کم آبیاری75 آبیاری دستو با
Suface irrigation by 75% deficit-irrigation

 درصد کم آبیاری90 آبیاری دستو با
Suface irrigation by 90% deficit-irrigation

آبیاری طره ای کامل
Full drip irrigation

 درصد کم آبیاری25 آبیاری طره ای با
Drip irrigation by 25% deficit-irrigation

 درصد کم آبیاری50 آبیاری طره ای با
Drip irrigation by 50% deficit-irrigation

 درصد کم آبیاری75 آبیاری طره ای با
Drip irrigation by 75% deficit-irrigation

 درصد کم آبیاری90 آبیاری طره ای با
Drip irrigation by 90% deficit-irrigation

واترباکس
Water box

 کارایی مصرف آب در تیمارهای مختلف-7 شکل
Figure 7- Water efficiency in different treatments

کارایی مصرف آب (سانتی
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شکل  -8درصد زندهمانی در تیمارهای مختلف
Figure 8- Viability percentage in different irrigation treatments

لرا با توجه به نتایج به دست آمده موتوان درسدتو فر دیههدای
مطرح شده در ابتدای پژوهش را اینگونه پاسخ داد:
در طراحو سیستم آبیاری عالوه بر مسائل فندو بایدد بده تحلیدل
ا تصادی پروژه نیز پرداخت بطوریکه در هر گزینه هزینههای ثابت و
جاری را متناسب با نوع طرح در نظر گرفته و درآمدهای ا تصدادی آن
را مورد مقایسه رار داد تا بتوان نسبت به انتخاب یا عدم انتخاب ندوع
سیستم تصمیمگیری نمود .نکتهای را که درطدرحهدای آبخیدزداری و
بیابانزدایو باید مد نظر رار داد این است که بایدد میدزان موفقیدت و
اثربخشو و توجیه ا تصادی این پدروژههدا بعدد از اجدرای آنهدا مدورد
بررسو رار گیرد و علل موفقیت و یا عدم موفقیدت آنهدا مشدخ و
همچنین میزان تدأثیر آن بدر محدیط زیسدت و و دعیت اجتمداعو و
ا تصادی منطقه اعالم گردد .لرا بررسو ا تصادی گزینهها و تیمارهای
مورد آزمایش در این پژوهش بل از اجرای کامل (بعد از چند سال تدا
گیاه به اندازه مطلوب رسیده باشد) مستقیما امکانپریر نبوده ولدو بده
طور غیر مستقیم موتوان با توجه به کارایو مصدرف آب گزیندههدای
مختلف را مقایسه نمود.
کارایو مصرف سامانه واترباکس ( 2/5سانتومتر مکعب بر لیتر) با
سایر تیمارها اختالف زیاد و معنوداری داشت یعنو با به کارگیری این
روش آبیاری ،به ازاء مصرف آب واحد (یک لیتر) میزان تولید محصول
که اثر مستقیمو بر درآمد حاصل از طرح خواهد گراشت بیشتر از سایر
تیمارها بوده است .جهت تحلیل ا تصادی کامل باید دمن محاسدبه
هزینههای اجرای طرح ،درآمدد حاصدل از اجدرای طدرح در درازمددت

محاسبه گردد که نیاز به تحقیقات چندین ساله دارد.
همچنین نتایج بدست آمده نشان داد استفاده از واترباکس بر روی
رشد ( طری و ارتفاعو) گیاه (در این مطالعه زالزالک) تأثیر معنوداری
نداشته است .همچنین تأثیر این روش آبیاری بر روی زندهمانو نهدال
که از مهمترین معیارهای استقرار نهال موباشد در مقایسه با دو روش
دیگر ( طرهای و سطحو) معنودار نبدوده اسدت .لدرا ایدن فر دیه رد
نموشود.
با توجه به اینکه در زمینه آبیاری با سامانه واتربداکس تحقیقدات
چندانو صورت نگرفته توصیه موشود تحقیقاتو در خصوص اسدتفاده
از این سامانه برای آبیاری گونههای مثمر انجام گیرد.
تحقیقات و آزمایشات جهت انتخاب بهترین جنس فتیله متناسدب
با گونه گیاهو و بافت و ساختمان خاک الزم موباشد.
باتوجه به اینکه آزاد سازی سامانه واتر باکس در شدرایطو مشدابه
این تحقیق که طو ه نهال در مرکز رار موگیرد دشوار است ،تحقیقو
در خصوص رار دادن سامانه در مجاورت نهال انجام شود.
محل نصب و کارگزاری فتیله نیز از جمله مواردی است کده الزم
است در تحقیقات بعدی به آن پرداخته شود.
نظر به اینکه واترباکس موجود در بازار در یک اندازه و گنجدایش
واحد وجود دارد بهنظر مورسد طراحو مخزن از نظر شکل و گنجایش
با توجه به ا لیم های مختلف موتواند مو وع دیگری برای تحقیقات
آتو در زمینه واترباکس باشد.

منابع
1- Ashenafi A., Mereseit H., and Dawit B. 2015. Preliminary study on effect of Waterboxx on survival rate of fruit
trees (apple, avocado, gouva and orange) at Selame elementary school garden wukro. Ethical and sustainable

1398  تیر-  خرداد،2  شماره،33  جلد،نشریه آب و خاك

256

ecosystem management 22: 83-102.
2- Bainbridge A., and Ramirez A. 2008. More efficient irrigation systems for desert and dry land restoration. Expo
Zaragoza. 14 June-14 September. Zaragoza, Spain.
3- Bastani Sh., 1994. Groundwater irrigation scheme with jug tubes. Seventh Seminar of the National Irrigation and
Drainage Committee. August 31 to September 2. National Irrigation and Drainage Committee. Tehran.
4- Fal Salman M., and Haseli M. 2011. Introduction of subsurface water-irrigation method in arid and low water
areas (Case study of Bidsekan village in Ferdows city). International Conference on Knowledge of Traditional
Water Resources Management. 2 to 4 March. Qazvin International Center.
5- Fall Solomon M. My goodness 1390. Introduction of subsurface water-irrigation method in arid and low water
areas (Case study of Bidsekan village in Ferdows city). International Conference on Knowledge of Traditional
Water Resources Management. 2 to 4 March. Qazvin International Center and Yazd Blue Historical Structures.
6- Groasis.
2017.
Explanation-of-the-Groasis-Technology.
https://www.groasis.com/images/scientific_results/Appendix.
7- Islam A., and Karimi Goghari Sh. 2008. Low irrigation of pistachio trees using underwater drip irrigation. The 2nd
National Conference on Irrigation and Drainage Management. 1 to 4 March. Chamran martyr of Ahwaz
University.
8- Kazeminejad AE., Kareghar AS., Karegar H., Sadri P., Dehghan A., Ghazanfarian and Qabriyeh H. 2007. Study of
the effects of sub-surface irrigation on the growth and development of halophytes in desert areas using clay pipes.
Forest and Range Quarterly. 74: 88-93.
9- Lauren B. 2013. Wick irrigation systems for subsistence farming. Bachelor of science in mechanical engineering.
20-23 jon. Massachusetts, US.
10- Radiobaracoa.
2017.
5-wick-irrigation-a-sustainable-technology-available-to-everyone.
http://www.radiobaracoa.icrt.cu/en/component/k2/item/167.

Journal of Water and Soil

257
...زالزالک
در استقرار
واترباكس
 قطرهاي و،مقایسه روشهاي آبیاري سطحی
Vol. 33,
No. 2,نهال
May-Jun.
2019,
p. 245-258

)نشریه آب و خاك (علوم و صنایع كشاورزي
245-258 . ص،1398  خرداد – تیر،2  شماره،33 جلد

Comparison of Surface, Drip and Water Box Irrigation Methods on the
Establishment of Hawthorn Seedling for Controlling Desertification
Phenomenon
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Introduction: The existence of 35 to 45 million hectares of desert areas in Iran and many restrictions such as
lack of precipitation, have caused many challenges for the development of these areas. On the other hand,
improper utilization of existing resources has resulted in desertification as a natural phenomenon, which is
increasing annually. The activities that have been tracked down desertification decades ago have only managed
to control a very small corner (about 9.1 million hectares) of these areas. Desertification is the consequence of
two challenges of climate change and freshwater scarcity. In Iran, 43.7 million hectares are desert ecosystems in
the wilderness of the country, of which about 20 million hectares of desert ecosystems are affected by wind
erosion. Meanwhile, 4.6 million hectares in 183 districts in 82 counties and 18 provinces of the country are
considered critical wind erosion centers. In general, natural and human factors are among the main origins of
desertification. In arid and semi-arid areas due to lack of precipitation, water is the most important limiting factor
for plant deployment. Due to the quantitative and qualitative limitations of water resources, the survival of plants
in desert areas, mainly depends on the choosing appropriate irrigation method. The purpose of this study was to
compare Water Box method, which is a particular form of irrigation, with surface and drip irrigations for
planting hawthorn plant, which is often used for desertification projects in semi-arid areas such as Iran.
Materials and Methods: Experiments were carried out in the research field at Shahrekord University in the
coordinate 32.3526° N, 50.8261° E and 2105 meters above sea level. The study area is 7 km far from the
Shahrekord synoptic meteorological station. Shahrekord climate is categorized as Dcas climate by Copenhagen
division method, which is characterized by moderate cold weather conditions with warm summers. In surface
and drip irrigation methods, five irrigation regimes with zero, 25, 50, 75 and 90 percent of water requirements
each with three replications were applied. In the Water box method, due to the self-regulation of the system and
the no possibility of deficit irrigation, experiments with 15 similar replications were performed. Plant parameters
such as stem diameter, height, seedling survival percentage and water content in each treatment were measured
by one-month interval and compared to each other at the end of the study.
Results: The results of this study showed that the Water Box system, while significantly reducing the amount
of consumed water (92% than drip irrigation) and high survival rate of seedlings (in this research 100%), is a
useful method for establishing some hawthorn seedlings for combat and control of the desertification
phenomenon. The highest growth was observed in irrigation treatments with 25 percent low irrigation with 60
cm height growth. Also, the lowest growth is due to irrigation with 90 percent low irrigation. In order to compare
the mean annual growth rate of treatments, data were analyzed in SPSS software using the Duncan test at a
significant level of 5 percent. The highest water use efficiency was related to water Box irrigation with 2.5 cc/l,
which was obtained with a relatively large distance from other treatments, while, as mentioned in the previous
sections, the water consumption of this treatment 92 percent low irrigation than full drip irrigation. The lowest
water use efficiency was related to irrigation with 75% irrigation, which was 0.15 m3 l-1. In total drip irrigation
treatment, water use efficiency was estimated to be 0.16 cm/liter, which shows that although the growth of this
treatment was in good condition, it has poor results regarding water use efficiency.
Discussion: Due to the resistance of hawthorn to drought, only three of the cultivated seedlings were dried.
The percentage of viability in the Water Box method was 100 percent. However, the difference in the percentage
of vitality according to Duncan's method was not significant at 5 percent level. The results of seedling survival
1 and 2- M.Sc Graduate Student and Associate Professor, Department of Water Engineering, Shahrekord University,
Shahrekord, Respectively
3- Assistant Professor, Department of Soil Science, Shahed University
(*- Corresponding Author Email: D.namdarkhojasteh@gmail.com)
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percentage were consistent with Naseri et al.(2005). They did not observe the significant difference between
irrigation treatments in terms of viability. Due to the lack of research on irrigation with the Water box system, it
is recommended that other researches be carried out on the use of this system for irrigation of other (productive)
species. The location of the installation and tiling of wicks is one of the things that need to be addressed in the
future research.
Keywords: Deficit irrigation, Survival, Water use efficiency, Wick irrigation
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بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت منابع آب در ساختگاه سد بازفت
احمد رستگارنیا -1مهدی کرمی -2محمد غفوری

*3

تاریخ دریافت1397/11/08 :
تاریخ پذیرش1398/02/09 :

چکیده
بررسی کیفیت منابع آب موجود در ساختگاه سدها یکی از مطالعات اولیه در طراحی چنین سازههایی میباشد .در اینن ژنهوهب بنا ام ناا مطالعنات
آزمایشگاهی و صحرایی ،شاخصهای متعددی جهت بررسی کیفیت منابع آب ساختگاه سد بازفت برای اهداف مختلف بررسی شد .سد بازفت از موع بتنی
دو قوسی با ارتفاع  211متر از ژی در جنوب غرب ایران در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده اسنت .ژنی سنن سناختگاه سند شنامک آهن هنا و
دولومیتهای سازمد آسماری و جهرا میباشد .ژس از مطالعات صحرایی ،آمالیز شیمیایی ممومههای آب برداشت شنده از مننابع آبنی چشنمه ،رودخامنه و
گمامههای اکتشافی واقع در ساختگاه سد ام اا شد .متایج مشان داد که آمیونهای  CO3 ،SO4 ،Cl ،HCO3و  NO3به ترتیب و کاتیونهای ،Na ،Ca
 Mgو  Kبه ترتیب بیشترین هستند .متایج تحلیک عاملی مشان داد که  87.13درصد از تغییرات کیفی آب توسط چهار گنروه عناملی کنتنرل منیشنود.
مهمترین عامک مؤثر بر کیفیت آب ساختگاه شامک  ،SAR ،Na% ،TDS ،ECکلرید ،سولفات ،قلیاییت Na ،و کربننات بنا  50.91درصند منیباشنند.
ماتریکس همبستگی عناصر بررسی شد و دقت برخی از روابط بر اساس معیارهای مختلف آماری بررسی شد .خورمدگی آب باال و تماا شاخصها مشامگر
کیفیت مناسب منابع آب ساختگاه برای کشاورزی و آشامیدن میباشد.
واژههاي کلیدي :آلودگی منابع آب ،تحلیک عاملی ،سد بازفت ،هیدروژئوشیمی

مقدمه

3 21

مطالعه منابع آب سازمدهای کارستی ،به دلیک تأمین آب مصنرفی
جمعیت قابک توجهی از منردا منناطم مختلنف جهنان دارای اهمینت
بسیار زیادی است .بخب عمدهای از این مننابع بنه شنکک مننابع آب
کارست در سازمدهای مسنتعد توسنعه کارسنت مامنند سنازمد کربناتنه
آسماری در زاگرس ،ایران شنکک گرفتنه اسنت ( 17و  .)19برخنی از
تحقیقات ام اا شده ژیرامون آبخوانهای کارسنتی و مسنهله آلنودگی
منابع آب آن در ادامه بیان میشود.
در مطالعننات متعننددی اسننتفاده از رو هننای تحلیننک عنناملی
چندمتغیره همچون ضریب همبستگی ،آمار توصیفی ،تحلیک عناملی و
ت زیه و تحلیک خوشهای جهت گروهبندی و تفسیر شیمی ممومههنای
آب مورد توجه بوده است ( 11و  .)14ضریب همبستگی ی ابزار مفید
 -1باشگاه ژهوهشگران جوان و مخبگان ،واحد شیراز ،دامشگاه آزاد اسنممی ،شنیراز،
ایران
 2و  -3دامش وی دکتنری زمنینشناسنی مهندسنی و اسنتاد گنروه زمنینشناسنی،
دامشکده علوا ،دامشگاه فردوسی مشهد
)Email: ghafoori@um.ac.ir
(* -مویسند مسهول:
DOI: 10.22067/jsw.v33i2.77970

در تعیین درجه وابستگی و یا ارتباط خطی بین متغیرها میباشند ( 9و
 .)26تحلیک عاملی روشی مناسب برای تحلیک دادههنای ممومنههنای
آبی هستند که برای ارزیابی دادههای کیفی آب و امکنان گنروهبنندی
هیدروشیمیایی ممومهها به کار برده میشومد و از مقطه مظر آمناری در
هیندرولوژی و زمنینشناسنی دارای اهمینت خاصنی هسننتند (.)14
 Acikelو  Ekmekciکیفیت آب زیرزمیننی را بنا اسنتفاده از تحلینک
عنناملی در ین آبخننوان کربناتننه کارسننتی در شننهر  Muglaکشننور
 Turkeyرا بررسی کردمد .متایج مشنان داد کنه تغیینرات کیفینت آب
توسط سه عامک کنترل میشود ( .)1منشنا آلنودگی میتنرات در ین
آبخوان کارستی بررسی شد و مشخص شد که منشا آلنودگی میتنرات
منحصرا از کاربرد کود میتروژن حاصک شنده اسنت زینرا سنایر مننابع
بالقوه توسط داده های تحلیلی و کارهای میدامی تأییند مشند .در اینن
تحقیم با استفاده از  PCAژنج عامک برای منشا یونها و ژارامترهای
فیزیکو شیمیایی تعیین شد (.)24
هدف از تحقینم حاضنر بررسنی ژارامترهنای فیزیکوشنیمیایی در
ساختگاه سد بازفت میباشد .کیفت منابع آب در سناختگاه بنر اسناس
معیارها مختلف و تعیین عوامک مؤثر بر کیفیت منابع آب سناختگاه بنه
رو تحلیک عناملی بنا هندف خمصنه کنردن متغیرهنا ام ناا شند.
م موعه دادههای شامک متنایج آمنالیز شنیمیایی تعنداد  20ممومنه آب
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برداشت شده از منابع آبی چشمه ،رودخامه و گمامههای اکتشافی واقنع
در محدوده ساختگاه سد میباشد.
ساختگاه سد بازفت

احداث سد مخزمی بازفنت بنرای اسنتفاده بهیننه از آب رودخامنه
بازفت به منظور تولید بیشینه امرژی برق-آبی ،تأمین آب کشناورزی و
آشامیدمی می باشد .این سد با ارتفاع  211متر در مرحلنه طراحنی و از
موع بتنی دو قوسی است که دارای دو میروگناه هنر کنداا بنا ترفینت
اسمی  180 MWمیباشد .ساختگاه سد مخزمی بازفت در حندود 200
کیلومتری جنوب باختری شهرکرد قرار دارد .سن بستر ساختگاه سند
بازفت به سازمدهای آسماری ( )ASو جهرا (( )Jaائو -الیگو -میوسن)
تعلم دارد که سازمد جهرا جناح راست ،بستر رودخامه و بخب ژنایینی
تکیهگاه چپ و سازمد آسماری بخب میامی و باالیی تکیهگناه چنپ را
تشکیک می دهد .سازمد جهرا از سن آه بلورین و سن دولومیت
همراه با درون الیههایی از سن آه مارمی بوجود آمده است.

مواد و روشها
اندازهگیری پارامترهای فیزیکوشیمیایی

در این تحقیم برای ارزیابی کیفیت منابع آب ،آمالیز شنیمیایی بنر
روی  20ممومه آب برداشنت شنده از مننابع آبنی چشنمه ،رودخامنه و
گمامننههننای اکتشننافی واقننع در محنندوده سنناختگاه سنند ام نناا شنند.
ممومههای آب براساس دستورالعمکهای مؤسسه استامدارد و تحقیقنات
صننعتی اینران برداشننت و بنه آزمایشننگاه منتقننک شندمد و براسناس

رو هننای اسننتامدارد ( pH ،)21و هنندایت الکتریکننی ( (ECبننا
دستگاههای  pHمتر و دستگاه سن ب هدایت الکتریکی در  25درجه
سلسیوس امدازهگیری شد .غلظت یونهای کلسیم ،منیزیم ،بیکربنات،
کلر به رو تیتراسیون (ح مسن ی) غلظت یونهای سدیم ،ژتاسنیم
به رو فلیم فتومتری ( )Flame photometryو ینون سنولفات بنه
رو اسسننتکتروفتومتری )  (Spectrophootometryامنندازهگی نری
شدمد .رو ژتامسیومتری برای امدازهگیری یون میترات اسنتفاده شند.
خطای ام اا آزمایب در تمامی موارد کمتر از  5درصند بنوده و متنایج
تمامی آزمایشات مورد تأیید قرار گرفت.
محاسبه شاخصهای النژلیه و رایزنر

شنناخص المهلیننه ( Langelier Saturation Index )LSIو
شنناخص رایزمننر ( Ryznar Stability Index (RSI) )RSIبننا
استفاده از  pHواقعی آب و  pH( pHsآب در حالت اشنباع از کربننات
کلسیم) محاسبه شدمد (روابط  1تا  .)7اگر شاخص  pH > pHsباشند،
 LSI > 0است در این حالت آب از کربنات کلسیم اشباع خواهد بود و
آب رسوبگذار است و بر عکس اگر  < 0 LSIباشد آب خورمده اسنت.
اگر شاخص رایزمر کمتر از  6.5باشد آب تمایک به رسنوبگذاری دارد و
بر عکس اگر این شاخص از  6.5بیشتر شود آب خورمده است (.)16
RSI  2(pHs)  pH  pHs  LSI

)(2

شکل  -1نقشه زمین شناسی ساختگاه سد بازفت
Figure 1- Geological map of Bazoft dam site

LSI  pH  pHs
( )1

بررسی عوامل مؤثر بر كیفیت منابع آب در ساختگاه سد بازفت
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جدول  -1درجات مختلف خورندگی و رسوبگذاري آب ()10
)Table 1- The degrees of corrosion and scaling of water (10
مقدار شاخص RSI

مقدار شاخص LSI

رفتار آب

The value of LSI index

Water behavior

رسوبگذاری کم

0-0.5

Low scaling

رسوبگذاری متوسط

0.5-1

رسوبگذاری شدید

1 -2

The value of RSI
index

Water behavior

5 -6

رسوبگذاری ضعیف

6 -7

Medium scaling

7-7.5

High scaling

<7.5
C  Log10 TH   0.4

(pHs  (9.3  A  B)  (C +D) )3

( )4

Log10 (TDS )  1
10

B  13.12 *Log10 ( C +273)  34.55

)(7

A

)(6

) TA (CaCO3mg / L)  ( HC03  CO32

2

D  Log10 TA
)(5

2

)TH (CaCO3mg / L)  50  (Ca  Mg ) (8

)(9

که در این روابط غلظت کلسیم ،منیزیم ،کربننات و بیکربننات بنه
 meq/Lاست TDS .کک جامدات محلول بنه (  C )mg/Lدرجنه
حرارت به درجه سلسیوس ،سختی کک ( )THبر حسب کربنات کلسیم
معادل  mg/Lو  TAقلیاییت کک معنادل کربننات کلسنیم بنه mg/L
است .جندول  1درجنات مختلنف خورمندگی و رسنوبگذاری را مشنان
میدهد.
مسبت جنذب سندیم ) (Sodium Adsorption Ratio: SARو
درصند سندیم ) (Soluble Sodium Percentage: Na %مطنابم
روابط زیر محاسبه شد.
Na   K 
*100
Ca 2  Mg 2  Na   K 

Na% 

)(11

Na 
1
) (Ca 2  Mg 
2

در روابط فوق غلظتها بر حسب میلیاکیواالن بر لیتر میباشند.
سدیم کربنات باقی مانده ( Residual Sodium Carbonate:

)RSC
باالی یونهای کربنات و بی کربنات سبب افنزایب RSC

مقادیر
شده و یونهای کلسیم و منیزیم مقدار این ژارامتر را کاهب میدهند.
یونهای بیکربنات و کربنات با کلسیم و منینزیم ترکینب شنده و بنه
صورت  MgCO3و  CaCO3رسوب میکنند .طی این واکنب غلظت
یونهای کلسیم و منیزیم مسبت بنه ینون سندیم کناهب یافتنه و در
متی ه  pHافزایب مییابد RSC .توسط رابطه  12محاسبه منیشنود
(:)20
)(12



 

Weak scaling

رسوبگذاری وخورمدگی ماچیز
Weak scaling and corrosion

خورمدگی متوسط
Medium corrosion

خورمدگی زیاد
High corrosion

در رابطه  12واحد یونها میلیاکیواالن بر لیتر میباشد.
شاخص نفوذپذیری ()Permeability index: PI

استفاده طوالمی مدت از آب با شوری و سدیم زیاد سبب کناهب
مفوذژذیری خاک میگردد .با توجه به اینکه مفوذژذیری خناک وابسنته
بنه مینزان ینونهنای  Na ،HCO3 ،Mg ،Caاسنت)3( Doneen ،
ژیشنهاد کنرد کنه از رابطنه زینر تنأثیر ژنارامتر مفوذژنذیری خناک در
ردهبندی آب برای مصارف کشاورزی محاسبه گردد.
)(13

Na   HCO3
*100
Na   Mg   Ca 2

PI 

در رابطه باال واحد یونها میلیاکیواالن بر لیتر منیباشند .آب را
میتوان از لحنا سنختیKelly Ratio ،RSC ،SAR ،EC ،TDS ،
) ،(KRو درصنند سنندیم مطننابم جنندول  2بننه گننروههننای گومنناگون
تقسیمبندی کرد (.)23

SAR 

)(10



رفتار آب

2
3
2
2
RSC  CO3  HCO
 Ca  Mg

نتایج و بحث
بررسیهای صحرایی چشمهها

رودخامه بازفت (دوآب) یکی از سرشاخههای مهم و اصلی رودخامه
کارون میباشد .مساحت حوزه آبریز برابنر بنا  1782کیلنومتر مربنع و
ارتفاع متوسط آن  2264متر از سطح دریا میباشد .در محک سند تنراز
بستر رودخامه حدود  1038.5متر از سطح دریاد میباشد .طنول شناخه
اصلی رودخامه  122.4کیلومتر و شیب متوسط حوزه  43.4درصد است.
متوسط آبدهی ساالمه رودخامه  63.3متر مکعب در ثامیه بنرآورد شنده
است .بارمگی متوسط حوزه سد بازفت  1080میلیمتر میباشد .با توجه
به مقادیر بارمدگی متوسط در سطح حوزه سد و آبدهی حوضه ،ضریب
رواماب حوزه سد بازفت  103.75درصد محاسبه شده است .این مشنان
میدهد که حوزه مطالعه شده به وسیله حوضه های م اور خود تغذیه
میشود.
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جدول  -2رده بندي نوع آب زیرزمینی براساس پارامترهاي مختلف ()23
)Table 2- the classification of the type of groundwater based on different parameters (23
میزان
توصیف

Kelly
Ratio
)(KR

درصد
کالس

سدیم

کالس

Class

% Na

Class

Suitabl
e

>1

Excelle
nt

<1.25

Excell
ent

Unsuita
ble

>1

خوب

1.252.5

خوب

Descrip
tion

مناسب

مامناسب

کیفیت

کالس
SAR

RSC

Quality

عالی

Good

مامناسب
Unsuita
ble

>2.5

سختی as
EC

Water
type

Water
type

عالی

عالی
<20

S1

< 10

Excelle
nt

20-40

S2

1018

خوب

250750

Permis
sible

40-60

S3

1826

Doubtf
ul

60-80

S4

>26

Unsuit
able

>80

م از

good

م از

مشکوک

مامناسب

آب لب
شور

آب شور

Doubtf
ul

مسبتا
سخت
Relati
vely
hard

سخت

10000100000

Salt
water

آب خیلی
شور

Hard

>100000

Very
salt

Hardness
value as
CaCO3
)(mg/l

<75

soft

100010000

Brackis
h water

20003000

مرا

<1000

Fresh
water

7502000

Permiss
ible

مشکوک

Water
type

آب تازه
< 250

good

نوع آب

 s / cm

آب

TDS
)(Mg/l

نوع آب

CaCO3
)(Mg/l

خیلی
سخت

75-150

150-300

>300

Veryh
ard

مامناسب

از  250چشمه شناسایی شده در محدوده ساختگاه تنهنا  4چشنمه
بناا آبدود ،آبدوغ تر  ،ژسامگبین و دهزیر در مخزن قرار گرفته و بعد
از آبگیری سد در دریاچه سد غرق خواهند شد .تماا این چشنمههنا از
سن آه های کرتاسه بناالیی منشنا منیگیرمند .مقندار آبدهنی
متوسط کک چشمههای جناح چپ رودخامنه  130لیتنر در ثامینه بنوده
است .مختصات و تراز ارتفاعی چشمههای مورد بررسنی در جندول 3
ارائه شده است.
فقط سه چشمه آبدود ،آب دوغ تر  ،ژنسامگبنین دارای آبندهی
حدود  2متر مکعب در ثامیه میباشند .چشمه آبدود دارای آبدهی حدود
 2.5متر مکعب بر ثامیه اسنت .اینن چشنمه از تینپ کربناتنه و دارای
 TDSبسیار ژایین ( )115 ppmو درجه خلوص آن بسیار باال میباشد.
مشخصات آب این چشمه و ح م باالی آبدهی آن مشان میدهد کنه
این چشمه تحت تنأثیر بنار هیدرواسنتاتیکی بسنیار بناالتر قنراردارد و
همچنین مسیر طوالمی را طی میکند .چشمه آبندوغتنر در ژنایین
دست چشمه ژسامگبین فصلی میباشد ( مقایسه شکک  2سمت بناال
در بهمن  1386و ژایین در آبان  1388تهیه شدهامد).
آنالیز شیمیایی نمونههای آب

ممومههای آب تهیه شده از چشمههای جنناح چنپ (چشنمههنای
آبدود ،ژسامگبین و آبدوغتر ) ،گمامههای( BR1جناح راست)BZ8 ،

>3000

Unsuita
ble

(جناح چپ) و ( BZ22بستر رودخامه) و همچنین آب رودخامه در بناال
دست و ژایین دست محور سد مورد ارزیابی هیدروشیمی قرار گرفت.
جدول  -3مختصات و تراز ارتفاعی چشمههاي مورد بررسی
Table 3- The coordinates and the altitude level of the
studied springs
z

y

x

1100

3524434

432125

1137

3524299

432207

1085

3524493

432061

1058

3524800

432231

1188

3523673

433179

نام چشمه
Spring name

ابدود
Abdud

اب دوغ تر
Abdughtorsh

ژس امگبین
Pasangabin

ده زیر
Dehzir

ده ژیر
Dehpir

میزان اممح موجود در آبهای زیرزمینی تابعی از عوامک متعددی
است که از مهمترین آمها میتوان جنس واحدهای سنگی ،طول مسیر
جریان ،میزان مزوالت جوی ،ژوشب گیاهی و منشأ اولیه آب را ماا برد
( .)13در منطقه مورد مطالعه از میان اینن عوامنک ،جننس واحندهای

بررسی عوامل مؤثر بر كیفیت منابع آب در ساختگاه سد بازفت

سنگی و منشأ اولیه آب مهمترین عوامک تأثیرگذار بر میزان کاتیونهنا
و آمیننونهننای موجننود در آب چشننمههننای مننورد بررسننی هسننتند.
ژارامترهای آماری ترکیبنات بررسنی شنده در جنداول  5 ،4و  6آمنده
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است .میامگین آمیونهنا  CO3،SO4 ،Cl ،HCO3و  NO3بنه ترتینب
بیشترین مقدار را در دارمد و کاتیونها به ترتینب  ،Mg ،Na ،Caو K
بیشترین هستند.

شکل  -2چشمه پسانگبین و آبدوغترش
Figure 2- Abdughtorsh and Pasangabin springs
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رخسارههای هیدروشیمیایی آب زیرزمینی تعیین کننده تنودههنای
آبی با ماهیت ژئوشیمی متفاوت است .تیپ و رخساره غالب مننابع آب
سنناختگاه بننیکربناتننه کلسننی ( Ca>Na+K>Mgو >HCO3
 )Cl>SO4میباشند .محندود هندایت الکتریکنی آبهنای کارسنتی
معموالً کمتر از  500میکروموهس بر سامتیمتر است ( .)15متایج اینن
تحقیم میز مشان داد که  ECچشمهها و گمامنههنا در سناختگاه سند
بازفت کمتر از  500میکروموهس بر سامتیمتر اسنت EC .چشنمههنا
حدود  196و گمامهها  329و رودخامه  665میکروموهس بر سامتیمتنر
میباشند (جدول  .)4مقدار  ECکم چشمههنا (کمتنر از  )200مشنامگر
عدا دخالت ماخالصیهای محلی در کیفیت آب چشنمههنا منیباشند.
میزان مقادیر هدایت الکتریکی باال مشامگر سرعت کم جریان میباشد.
کیفت منابع آب موجود در ساختگاه بر اساس طبقهبندی ارائه شده

اساس EC

توسط دان ( )2بررسی و متایج در ادامه ارائه شده است .بر
و  SARآب چشننمههننا در رده  C1S1و از مظننر ردهبننندی بننرای
کشاورزی آب چشمهها شیرین و کامم بیضرر است .آب گمامنههنا و
رودخامه در رده  C2S1قرار منیگیرمند کنه همگنی بنرای کشناورزی
مناسب هسنتند .کیفینت آب چشنمههنا ،رودخامنه و گمامنههنا بنرای
کشاورزی از مظر درصد سدیم به ترتیب عالی ،خوب و م از منیباشند
(جنندول  .)4ژننایین بننودن میننزان ( TDSکمتننر از  )200چشننمههننا و
گمامهها مشامگر زمان مامدگاری کم آب در سیستم کارسنتی و توسنعه
محدود کارست در جناح چپ ساختگاه میباشد (جدول  .)4بنر اسناس
ردهبندی  RSCو با توجه به اینکه میزان تغیینرات اینن ژنارامتر بنین
حداقک  -1.29تا حداکثر  2.48قرار دارد ،تمنامی ممومنههنای منطقنه
مورد مطالعه در رده خوب قرار دارمد (جدول .)4

جدول  -4توصیف پارامترها در منابع مختلف آب ساختگاه
Table 4- Description of the parameters in the different water sources of dam site
قلیاییت(بر
توصیف
Descripti
on

عالی
Excellent

عالی
Excellent

عالی
Excellent

عالی
Excellent

RSC
(meq
)/l

حسب
)CaO
Alkalinity
)(CaO

-0.34

1.02

-0.46

21.24

-1.1

109.15

-0.61

توصیف
Descrip
tion

سخت
Hard

سخت
Hard

سخت
Hard

سخت
38.51

Hard

TH
)(ppm

توصیف
Descri
ption

TDS
)(Mg/l

آب تازه
161.23

Fresh
water

199.62

108.6

189.6

194.2

179.34

مسبت  Naامدازهگیری شده به م موع  Caو  Mgرا شاخص کلی
( )Kelly Rate: KRمیمامند .هرچه  Naدر خاک بیشتر گردد سنبب
کاهب مفوذژذیری خاک میشود ،لذا مقادیر بیشتر شاخص کلی بعنوان
شاخصی از خطر کاهب مفوذژذیری میز منیتوامند بکنار رود .شناخص
کلی همچنین میتوامند بعننوان شناخص خطنر آلکالینیتنه در آب مینز
مطرح گردد .مقدار این ژارامتر توسط معادله زیر محاسبه میگردد (.)8
()14
در رابطه  14واحد یونها میلیاکیواالن بر لیتر میباشد .بر طبنم
ردهبندی کلی ،اگر میزان این ژنارامتر کمتنر از ین باشند ،آب بنرای
کشاورزی مناسب و در غیر این صورت مامناسب میباشد کنه بنر اینن
اساس در منطقه مورد مطالعه ،تمامی ممومهها برای کشاورزی مناسنب
میباشند .بنر طبنم ردهبنندی کلنی ( )Kely Ratioدر منطقنه منورد
مطالعه ،تمامی ممومهها برای کشاورزی مناسب میباشند (جدول .)5

Excellen
t

1.22

C1S1

0.03

195.72

چشمه

Excellen
t

13.45

C2S1

0.6

329.4

Permissi
ble

54.37

C2S1

3.25

664.83

20.23

C2S1

1.14

369.87

Descript
ion

Class

434.1

227.63

خوب
good

Spring

گمامه

قابک قبول

آب تازه
Fresh
water

S.A.
R

EC
)(µS/cm

Source

عالی

آب تازه
Fresh
water

کالس

عالی

آب تازه
Fresh
water

توصیف

Na
%

منبع

Borehol
e

رودخامه
River

کک
ساختگاه
Total
dam
site

یکننی از جنبننههننای مهننم کیفیننت آب ،ژتامسننیک خورمنندگی و
رسوبگذاری آن است .رخداد یکی از این دو ژدیده میتوامد هزینههنای
مگهداری را افزایب و عمر سنامامههنای ذخینره ،امتقنال و توزینع آب
آشامیدمی ،کشاورزی و صننعتی را کناهب یابند .بنا توجنه بنه اینکنه
شاخص  LSIمنفی و  RSIبیشتر از  7.5میباشد ،از دیندگاه مصنرف
در صنعت منابع آب ساختگاه خورمده میباشد (جندول  .)5بنر اسناس
شاخص مفوذژذیری ( )PIتمامی ممومههای ساختگاه در کمس  2قنرار
دارمد لذا برای مصرف در کشاورزی مناسب هستند.
مقادیر متوسط ژارامترهای بررسی شده به تفکی در جناح راست
و چپ در جدول  7آمده است .چنامچه مشاهد میشود غلظنت امنمح،
کاتیونها و آمیونها و در متی ه شاخصها در جنناح راسنت بیشنتر از
جناح چپ میباشند (جدول .)7
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 توصیف شاخصهاي منابع آب ساختگاه-5 جدول
منبع

Table 5- Description of the indicators in the dam site water resources
توصیف
توصیف
توصیف
PI
RSI
LSI
%
Description
Description
Description

KR

Source

چشمه
Spring

گمامه
رودخامه
کک ساختگاه
Total dam site

10.8

Suitable

-1.01

High
corrosive

خورمدگی زیاد

مامنایب

10.36

unsuitable

-1.12

High
corrosive

خورمدگی زیاد

مناسب

0.42

-1.15

High
corrosive

خورمدگی زیاد

مناسب

1.23

River

10.37

Suitable

0.02

Borehole

خورمدگی زیاد

مناسب

0.01

10.29

Suitable

High
corrosive

-1.11

رسوبگذاری کم

52

Low scaling

رسوبگذاری کم

53

Low scaling

رسوبگذاری کم

73

Low scaling

رسوبگذاری کم

58

Low scaling

کالس

توصیف

class

Description

2 کمس

مناسب

Class 2

Suitable

2 کمس

مناسب

Class 2

Suitable

2 کمس

مناسب

Class 2

Suitable

2 کمس

مناسب

Class 2

Suitable

)25( پارامترهاي آماري عناصر و ترکیبات بررسی شده و مقایسه با مقادیر مجاز بنا به پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت-6 جدول
Table 6- The statistical properties of the assessed parameters and compared with the allowable values of WHO

انحراف
پارامتر

حداقل

حداکثر

میانگین

Parameter

Min.

Max.

Mean

pH
EC
(µS/cm)
TDS
Na%
SAR
HCO3
Cl
SO4
CO3
Ca
Mg
Na
K
NO3TH
Alkalinity
LSI
RSI

7.87

8.23

8.08

Std.
Deviation
0.115

172

735

369.87

100
0.83
0.01
128.10
4.25
4.10
0.00
37.00
3.60
0.5
0.20
2.60
159.25
0.69
-1.31
10.53

495.58
58.08
3.88
237.94
202.10
37.08
21.00
78.00
21.00
126.1
3.80
4.20
221.53
131.20
-.78
9.80

227.63
20.23
1.14
167.24
67.27
14.05
8.11
49.36
13.72
37.73
0.63
3.62
179.34
38.51
-1.104
10.293

حد مجاز مطابق

واریانس

چواگی

کشیدگی

Variance

Skewness

Kurtosis

WHO (1994a)
WHO (1994a) permissible

0.013

-0.302

-1.08

6.5-8.5

218.55

47764

0.654

-1.41

750

153.28
24.97
1.51
30.04
83.05
11.99
8.342
9.32
3.13
50.28
.794
.586
19.22
50.96
.13674
.19082

23495.8
623.66
2.28
902.72
6897.5
143.79
69.59
86.81
9.82
2528.1
0.63
0.34
369.31
2596.8
.019
.036

0.712
0.636
0.771
1.053
0.738
0.723
0.182
1.669
-1.194
0.791
3.626
-0.774
0.556
0.794
1.139
-1.713

-1.31
-1.65
-1.35
1.62
-1.46
-1.13
-1.85
3.73
6.53
-1.276
14.71
-0.97
-0.69
-1.239
1.389
2.977

1000

استاندارد

250
500
200
150
200
30
50
500
600
-

)ppm  مقادیر متوسط پارامترهاي بررسی شده در جناح راست و چپ (غلظتها بر حسب-7 جدول
Table 7- Values of the investigated parameters on the right and left abutments (concentrations in ppm)
جناح/پارامتر
EC
TDS
Na
PH
SAR
HCO3CLSO4CO32Ca2+
(µS/cm)
%
Abutment/parameter

جناح چپ
Left abutment

جناح راست
Right abutment

 ژارامتر/جناح

8.02

249

139.2

0.86

0.02

164.7

4.25

12.36

21

37

21

7.92

433

265.6

22.31

0.77

167.75

42.9

16.48

21

78

3.6

TH

Alkal.
(CaO)

Alkal.
(CaCO3)

LSI

RSI

RSC

PI

KR

K+

NO3-

Na+

179

0.87

3.4

-1.1

10.2

-0.2

45.97

0.01

0.37

3

0.5

210

29.3

3.45

-1.15

10.22

-0.75

52.12

0.26

3.8

4

25.5

Abutment/parameter

جناح چپ
Left abutment

جناح راست
Right abutment

Mg2+
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مشترک آنها باشند .همبسنتگی مثبنت  ECبنا  pHمشنامگر ارتبناط
مستقیم آنها در فرآیندهای امحمل است که با افزایب  pHامحمل و
در متی ه آن مواد محلول افزایب مییابند .همبسنتگی منفنی  pHبنا
دیگر یونها به خورمدگی باالی محیط اسیدی مسبت به خاک و سن
میزبان مسبت داده میشود که غلظت بیشتر یونها را افزایب میدهد.
همبستگی قوی بین سدیم و کلرید را میتنوان بنه امحنمل هالینت و
آلودگی ماشی از فعالیتهای امسامی مسبت داد ( .)22قلیائیت کنک مینز
با سختی همبستگی متوسنطی دارد (جندول  )16( Rafferty .)8مینز
همبستگی معنی دار قلیائیت کک و سختی کک را گزار کردمد.

ماتریکس همبستگی

به طور صریح منیتنوان گفنت ژارامترهنایی کنه  r > 0/7مشنان
میدهنند ،بنه صنورت همبسنتگی قنوی 0.5 < r <0/7 ،همبسنتگی
متوسط و  r < 0/5همبستگی ضعیف در مظر گرفتنه منیشنومد (.)12
ماتریس همبستگی رسم شده ،مشاندهنند وجنود همبسنتگی بناالی
یونهای کلسیم ،منیزیم ،میباشد که مشامگر منشأ (به دلینک امحنمل
سن های کربناته) این عناصر در آب زیرزمینی میباشد که در ارتباط
با خصوصیات زمینشناسی ممومهها است ( .)7غلظت یون میترات مینز
همبستگی باالیی با بنیکربننات دارد کنه علنت آن منیتوامند منشنأ

جدول  -8ماتریکس همبستگی پارامترها
Table 8- Correlation matrix of the parameters
)TH (ppm

1
0.60

NO3
-

1
)(0.20
0.26

K^+

1
0.21
0.58
0.22

Na
^+

^Mg
2+

^Ca
2+

CO3
^2-

SO4
^-

^CL
-

HCO
3^-

1
0.20
0.25
0.59
1

1
0.07
)(0.76
)(0.27
)(0.20
0.05

1
)(0.70
0.37
0.85
0.00
0.83
0.38

1
0.15
)(0.06
0.36
0.47
0.32
0.21
0.37

1
0.41
0.47
0.07
0.92
0.30
0.15
0.72
0.92

1
0.92
0.33
0.37
0.08
1.00
0.19
0.21
0.60
1

1
)(0.64
)(0.56
)(0.63
0.06
)(0.04
)(0.65
)(0.13
)(0.58
0.03
)(0.65

S.A.R

1
)(0.65
0.99
0.91
0.37
0.36
0.07
0.99
0.20
0.24
0.58
0.99

Na
%

TDS
)(Mg/l

EC
)(µS/cm

1
0.99
)(0.62
0.99
0.93
0.37
0.45
0.01
0.99
0.29
0.24
0.65
0.99

1
0.98
0.96
)(0.63
0.96
0.89
0.43
0.44
)(0.00
0.95
0.34
0.20
0.62
0.94

1
1
0.98
0.96
)(0.63
0.96
0.89
0.45
0.44
)(0.00
0.95
0.35
0.20
0.63
0.95

شکل  -3نمودار سنگریزه مربوط به مقادیر ویژه عاملها
Figure 3- The Scree plot of eigenvalues of the factors

pH
1
0.21
0.21
0.21
0.24
0.06
0.21
0.16
)(0.04
)(0.20
0.25
0.24
)(0.25
)(0.07
)(0.02
0.23

pH
)EC(µS/cm
)TDS(Mg/l
Na%
S.A.R
^HCO3^CL^SO4CO3^2Ca^2+
Mg^2+
Na^+
K^+
NO3)TH (ppm
)Alkalinity (cao
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تحلیل مؤلفه اصلی

1

کاربرد تکنی های آماری چند متغیره مامند تحلیک عناملی بنه منا
این امکان را میدهد تا منابعی را که ممکن است سیستمهای آبنی را
تحت تأثیر قرار دهد شناسایی کرده ،و ابزاری مناسب بنرای مندیریت
صحیح منابع آب ژیشنهاد کنیم ( .)26تحلیک مؤلفه اصلی کاهب ابعناد
م موعه دادههای اولیه را از طریم چرخامدن مؤلفههای اصنلی حنول
محورهای عمودی و افقی مختصات ام اا میدهند .اینن چنرخب در
حقیقت اختمف واریامس بین مؤلفه های اصلی را به حداکثر میرسامد
و به همین دلیک به آن چرخب  Varimaxگفته میشود.
ممودار سنگریزه ( )Scree plotبصورت بصری تعنداد عامنکهنای
استخراج شده را مشان میدهد .با در مظر گرفتن مقدار ین در محنور
عمودی میتوان تعداد عامکهای مهایی را مشخص کنرد .وجنود شنیب
تند بین عامکها میتوامد مبنای تکمیلنی جهنت امتخناب عامنکهنای
مهایی باشد .همامطور که در شنکک  3مشناهده منیشنود بنین عامنک
چهارا و ژن م شیب تندی وجنود دارد و بعند از عامنک چهنارا شنیب
مقدار ویهه به طور محسوسی کاهب مییابد.
جدول  9سهم متغیرها را در عامکها بعد از چرخب مشان میدهد.
هر متغیر در عاملی قرار میگیرد که بنا آن عامنک همبسنتگی بناالی
معنی داری داشته باشد .زمامی که هر متغیر تنها با ین عامنک دارای
همبستگی باال باشد و با عامکهای دیگر دارای همبسنتگی ضنعیف و
ماچیز (کمتر از  )0.30باشد مشان از مناسب بودن عامکهای اسنتخراج
شده میباشد.
در تحلیک عاملی عناصر 4 ،عامک کنه زینر م موعنه  19ژنارامتر
مورد تحلیک میباشند ،شناسایی شدمد (جدول  .)9متایج مشان میدهند
که در این ساختگاه میتوان به میزان  87.13درصند تغیینرات کیفنی
منابع آب را با استفاده از  4عامک مورد ارزینابی قنرار دارد .عامنک اول
شامک  ،SAR ،%Na ،TDS ،ECکلرید ،سولفات و قلیاییت بنا 58.37
درصد دارای باالترین تأثیرگذاری بر کیفیت مننابع آب اینن سناختگاه
میباشد .ژس از آن عامکهای دوا شامک کلسیم ،منیزیم و ژتاسنیم بنا
 15.82درصد میباشند .عامک سوا شامک یونهای بیکربنات ،میتنرات
و سختی با  11.61درصد میباشند .در مهایت کربننات و  pHبنا 7.17
درصد در عامک چهارا قرار میگیرمد .عامک اول را میتوان به امحمل
کامیهای موجود در سازمدهای منطقنه مسنبت داد .عامنک دوا مشنان
دهنده واکنب آب-سن است که این عامنک در ارتبناط بنا امحنمل
سن های کربناته است .عامک سوا را با توجه به وجود ینون میتنرات
میتوان عامک امسامی دامست .استفاده از کودهای شیمیایی میتنراتدار
در زمینهای کشاورزی و فعالیتهای امسامی در ای اد آلودگی میتنرات
 -1دامشکده علوا ،دامشگاه فردوسی مشهد

267

در آب زیرزمینی مؤثرمد ( .)5تأثیر منفی اسیدیته در عامنک چهنارا بنر
این مکته اشاره دارد که سنرعت هنوازدگی کنامیهنا در محنیطهنای
اسیدی بیشتر از محیطهای بازی است.
شکک  4مشخصههای مؤثر در هر عامک در فضا را مشان میدهد.
در این ممودار ژراکنب متغیرهای مورد بررسی مسبت بنه عامنکهنای
اول ،دوا ،سوا و چهارا مشاهده میشود.
رابطه  ECبا TDS

با توجه به این که هدایت الکتریکی رابطه مسنتقیمی بنا  TDSو
مم های محلول در آب دارد ،لذا امدازهگینری آن بنه منظنور کنتنرل
کیفیت آب از اهمیت زیادی برخوردار است .هدایت الکتریکی معیناری
از توان آب برای هدایت جریان الکتریکی میباشد که این ویهگنی بنا
کک غلظت مواد یومیزه شده در آب (یونهای مثبت و منفی) و دمنایی
که امدازه گیری در آن ام اا میشود مرتبط میباشند .ممنودار هندایت
الکتریکی در مقابک م موع اممح جهت تعیین رابطه این دو ژارامتر در
ساختگاه سد بازفت به شکک زیر میباشد (شکک :)5
)(15
ژارامترهای مر بوط به روابط  ECبا  TDSو  LSIبنا  RSIجهنت
سن ب اعتبار آنهنا در جندول  10آمنده اسنت .بنه منظنور بررسنی
استقمل خطاها از یکدیگر از آزمومی به ماا آزمنون دوربنین واتسنون
استفاده میشود .مقدار این آماره بایند بنین  1.5تنا  2باشند .در این نا
مقندار  Durbin- Watsonمشنان منیدهند کنه اسنتقمل خطاهنا از
یکدیگر وجود دارد و امکان استفاده از مدلها وجود دارد (جندول .)10
مقنندار سننطح معنننیداری ( )Sig.<0.05حاصننک از آمننالیز واریننامس
( )ANOVAمشان میدهد که مدلهای براز شده مناسب میباشند
(جدول .)10
واسن ی روابط  Ihejirikaو همکاران ( )6کممتنری و همکناران
( ،)27اسننتندار و همکنناران ( )28و تحقیننم حاضننر بننر اسنناس  R2و
 RMSEدر شکک  6ارائه شده اسنت .ژارامترهنای  R2و  RMSEبنه
منظور بررسی عملکرد روابط استفاده میشود ( 4و  .)18هر چه  R2بنه
عدد ی و  RMSEبه عدد صنفر مزدیکتنر باشند رابطنه ارائنه شنده
عملکرد بهتری خواهد داشت.
N

2

)(16

) ( y  y
i 1

1
N

RMSE 

 yو  y در این روابط به ترتیب مقادیر امدازهگیری شده و مقنادیر
ژیببینی شده میباشند .متایج مشان میدهد کنه رومند مناسنبی بنین
 ECو  TDSحاصک از روابط مختلف وجود دارد .کمترین خطا مربنوط
به تحقیم حاضر هست (شکک  .)6در م موع میتوان گفتنه کنه هنر
رابطه برای ی ماحینه بخصنوص کناربرد دارد چومکنه روابنط سنایر
محققین دارای خطای زیادی میباشد.
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Varimax  مقدار بار عاملها بعد از چرخش-9 جدول
Table 9- The loading value of the factors following the Varimax rotation
Component
1
2
3
4
pH
-0.88
EC
0.97
TDS
0.97
Na%
0.99
SAR
0.99
HCO3
-0.64
-0.34
0.64
Cl
0.99
SO4
0.94
CO3
0.51
0.62
Ca
0.34
0.34
0.86
Mg
0.32
-0.89
Na
0.99
K
0.36
0.86
No3
-0.90
TH
0.57
0.47
0.61

قلیاییت
Alkalinity

درصد واریامس
% of variance

0.99
58.37

15.82

11.61

7.17

58.368

74.185

85.8

92.97

درصد واریامس ت مع
% of cumulative
variance

 دیاگرام ضرایب چرخش عاملها-4 شکل
Figure 4- Factors rotation coefficients diagram
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شکل  -5رابطه هدایت الکتریکی  ECبا  TDSدر ساختگاه
Figure 5- The relationship of the EC with TDS in dam site
جدول  -10پارامترهاي اماري مربوط به روابط  ECبا  TDSو  LSIبا RSI
Table 10- The statistical parameters related to EC relation with TDS and LSI with RSI
ANOVA
Sig.

F

DurbinWatson

Std. Error of the
Estimate

Adjusted R
Square

R Square

R

0

4280

1.51

10.19

0.996

0.996

0.998

0

127.6

1.84

0.07

0.87

0.88

0.94

ارتباط  LSIبا RSI

گاهی اوقات الزا خواهد بود که بتوان مقدار شناخص رایزمنر را از
مقدار شاخص المهلیه تخمین زد .مامند هنگنامی کنه مقندار شناخص
المهلیه گزار شده ولی مقدار برخی مولفهها گزار مشده باشد کنه
محاسبه شاخص  RSIرا غیر ممکن میسازد .در این صورت با وجنود
رابطهی واقعی بین دو شاخص المهلیه و رایزمر میتوان مقدار شاخص
رایزمر را در صورت میاز بنرآورد کنرد .رابطنهی معکنوس  LSIو RSI
(شکک  )7طبم معادله دور از امتظار میست.
واسن ی رابطه حاصک از تحقیم حاضر (مننابع آب سناختگاه سند
بازفننت) و روابننط اسننتواری و بیگننی هرچگننامی ( )29کننه بننرای آب
زیرزمینی دشت جمال و دشت لردگان در غرب اینران ارائنه شنده ،در
شکک  8آمده است .متایج مشان میدهند کنه همبسنتگی بناالی بنین
مقادیر امدازهگیری شده در تحقیم حاضر وجود دارد .رومد مقاط حاصک
از هر معادله دارای سازگاری مناسبی میباشد.

نتیجهگیري
در ایننن ژننهوهب خطننرات آلننودگی مربننوط بننه ژارامترهننای
فیزیکوشیمیایی و شاخصهای متعددی ()KR ،PI ،RSC ،RSI ،LSI
جهت تعیین کیفیت منابع آب (چشمه ،گمامه و رودخامه) برای اهنداف

مدل
Model
TDSبا EC
TDS correlation with EC
 LSIبا RSI
LSI correlation with RSI

کشاورزی ،صنعت و آشامیدن در ساختگاه سد بازفت بررسی شد .متایج
مشننان داد کننه غلظننت امننمح ،کنناتیونهننا و آمی نونهننا ،در متی ننه
شاخصهای بررسی شده در جناح راست بیشتر از جناح چپ میباشند.
همچنین غلظت کاتیونها و آمیونها همه کمتر از حند م ناز WHO
میباشند .از مظر ردهبندی بنرای کشناورزی آب چشنمههنا شنیرین و
کامم بی ضرر است و در رده  C1S1قنرار منیگینرد .آب رودخامنه و
گمامهها کمی شور ولی مناسب برای کشاورزی است.
از دیدگاه مصنرف در صننعت آب ،مننابع آب در سناختگاه در رده
خورمدگی زیاد قرار میگیرمد که باید برای جلوگیری از خورمدگی لوله-
ها و تاسیسات میروگاههنا تمهینداتی در مظنر گرفتنه شنود .از دیندگاه
سختی تماا آبها در رده سخت قرار میگیرمد .بنر سناس رده بنندی
درصد  ،Naآب چشمهها عالی ،آب گمامهها خوب و مابقی قابک قبنول
میباشد .متایج تحلیک عاملی مشان داد که  4عامک بنه مینزان 87.13
درصد تغییرات کیفی منابع آب را کنترل منیکننند .عامنک اول شنامک
 ،SAR ،%Na ،TDS ،ECکلرید ،سولفات و قلیاییت با  58.37درصند
عامک های دوا شامک کلسنیم ،منینزیم و ژتاسنیم بنا  15.82درصند،
عامک سوا شامک یونهای بیکربنات ،میترات و سختی با  11.61درصد
و کربنات و  pHبا  7.17درصد در عامک چهارا قرار میگیرمد.
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شکل  -6مقایسه رابطه شاخص  ECبا  TDSحاصل از تحقیقات پیشین و تحقیق حاضر
Figure 6- The comparison of EC with TDS in the present study and previous studies

شکل  - 7ارتباط شاخص  LSIبا  RSIدر منابع آب ساختگاه
Figure 7- The correlation of RSI index with LSI in water resources of the site

رابطه شاخص  LSIبا  RSIو رابطه هدایت الکتریکی با  TDSدر
ساختگاه و مقایسه با روابط ژیشین بر اساس ژارامترهای آماری (مامنند
ضریب تعیین ،RMSE ،آماره دوربین-واتسون و آمالیز واریامس) مشان
میدهد که همبستگی باالیی وجود دارد و هر رابطه برای ین ماحینه
بخصوص کاربرد دارد.

سپاسگزاري
مویسندگان مقاله از شنرکت مهندسین مشاور قدس میرو به دلینک
در اختیار قرار دادن اطمعات جهت ام اا این تحقیم تشکر و قدردامی
میممایند.
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بررسی عوامل مؤثر بر كیفیت منابع آب در ساختگاه سد بازفت

 اندازهگیري شده و پیشبینی شده با تحقیقات پیشینRSI – مقایسه رابطه شاخص8 شکل
Figure 8- The comparison of predicted and measured RSI with previous equations
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Introduction: Water resources quality assessment of the dam sites is one of the primary studies in the
designing of these structures. The main challenges in Iran are the reduction of water resources and the limitation
of groundwater exploitation. Much of these resources are formed in karst water resources in the karstic
susceptible formations such as the Asmari carbonate formation in Zagros Mountain, Iran. In this study using
laboratory and field studies, various parameters and indices were assessed to investigate the water resources
quality of Bazoft dam site for different purposes. Bazoft dam is a double-curvature arch dam with a height of
211 meters which is located in Chaharmahal and Bakhtiari Province of Iran. The bedrock of the dam site consists
of limestone and dolomite rocks of the Asmari and the Jahrom formations. The Jahrum formation formed the
right abutment, the riverbed and the lower parts of the left abutment. The Asmari formation formed the rocks in
the middle and upper part of the left abutment.
Materials and Methods: After field studies, chemical analyses have been performed on the collected water
samples from the water resources such as springs, river and the exploratory boreholes in the dam site. PH and
electrical conductivity (EC) were measured by pH meter and electrical conductivity apparatus was measured at
25 ° C. Concentration of ions such as calcium, magnesium, bicarbonate was measured by titration method. The
concentration of ions such as sodium and potassium, sulfate and nitrate were measured using the FlamePhotometry, and Spectrophotometry methods, respectively.. The test error in all cases was low and the results
were confirmed. The indices such as Langelier saturation index and Ryznar stability index, sodium adsorption
ratio (SAR), soluble sodium percentage, residual sodium carbonate, permeability index, Kelly ratio, were
calculated based on related equations. Principal factor analysis (PCA) is used to determine the most influential
variables when the number of variables is investigated and the relationship between them is unknown. In this
method the variables are set on the elements so that the first factor is reduced to the next factor of the variance,
hence the variables that are based on the first factors are the most influential. PCA reduces the dimensions of the
initial data by turning the main components around the vertical and horizontal axes of coordinates. This rotation
actually increases the variance between the main components and therefore it is called Variance Maximize
Varimax or orthogonal rotation .The Varimax command is one of the most common methods of orthogonal
rotation that preserves the independence between the extracted agents. This method reduces the number of the
larger factor loadings to the lowest number. In this method, the scree plot chart determined the number of factors
extracted. Parameters of R2 and RMSE in order to investigate the performance of relations have been used. As
R2 is closer to the one and the RMSE is closer to the zero, the proposed relationship will yield better
performance.
Results and Discussion: Anions such as HCO3, Cl, SO4, CO3 and NO3 and cations such as Ca, Na, Mg, and
K are the most, respectively. From the viewpoint of hardness, all waters are placed in the hard category.
According to the percentage of Na, the spring’s water is excellent, the water of the borehole is good and the river
is acceptable. The results of factor analysis showed that 87.13 percent of the water quality variations are
controlled by four factors. The most important factors affecting the water quality of the dam site include EC,
TDS, Na %, SAR, Cl, SO4, alkalinity, Na, and CO3 with 50.91 %. The second factor include calcium,
magnesium, potassium ions with 15.82 %, the third factor include nitrate, bicarbonate, and hardness with 11.61
% and pH and carbonate with 7.17 % are fall into the fourth factor. The correlation matrix of the parameters was
investigated and the accuracy of some relationships was examined on the basis of different statistical criteria.
The relationships of LSI with RSI and EC with TDS in the dam site and their comparison with previously
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suggested equations indicated that there is a high correlation and each relationship is applicable for a particular
area. Also, the trend of points obtained from each equation has the appropriate consistency but the RMSE of the
assessed equations is high. EC plot against TDS to determine the relationship between the two parameters in the
Bazoft dam site is TDS=0.70Ec-31.24.
Conclusion: The concentration of all assessed cations and anions is lower than the WHO permissible limit.
The water resources are corrosive and all indices indicated the appropriate quality of water resources for farming
and drinking.
Keywords: Bazoft dam, Factor analysis, Hydrogeochemistry, Water resources pollution
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اثر مدیریتهای مختلف زراعی بر برخی شاخصهای فیزیکی کیفیت خاک
4

ارسالن صادقیان -1غالم عباس صیاد -2احمد فرخیان فیروزی -*3مجتبی نوروزی مصیر
تاریخ دریافت1396/10/11 :
تاریخ پذیرش1397/12/06 :

چکیده
خاك از جمله منابع طبیعی دیر تجدید شونده است که تخریب و یا حفاظت آن بستگی به نحوه استفاده و مدیریت اراضی دارد .مدیریتهای زراع ی
مختلف تأثیرات متفاوتی بر شاخصهای کیفی خاك میگذارند .در این تحقیق اثر مدیریتهای زراعیهای مختلف ب ر برخ ی از ش اخصه ای فیزیک ی
کیفیت خاك شامل مقدار مواد آلی ،تخلخل ،جرم مخصوص ظاهری ،پایداری خاکدانه ،ظرفیت آب قابل دسترس ،مقاومت فروروی ،هدایت هی درولیکی
اشباع و شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف) مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور سه مزرعه با مدیریتهای زراعی مختلف شامل سیستم تک کشتی-
حذف بقایای گیاهی ،تناوب زراعی -حذف بقایای گیاهی و تک کشتی-حفظ بقای ا گی اهی در س ط انتخ اب ش دند .آزمایش ی در قال ب ط ر آم اری
بلوكهای تصادفی با چهار تکرار صورت گرفت .نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نشان داد که نوع مدیریت زراعی در سط احتمال ی ک درص د ب ر هم ه
پارامترهای فیزیکی مورد مطالعه اثر معنیدار داشت .نتایج مقایسه میانگین نشان داد که در روش مدیریت زراعی تک کشتی -حذف بقایای گیاهی ،مقدار
جرم مخصوص ظاهری ( 1/31گرم بر سانتیمتر مکعب) و مقاومت فروروی خاك ( 0/40مگاپاسکال) بیشتر از تیمارهای دیگر بود ،در حالیکه بیش ترین
مقدار مواد آلی ( ،)% 1/038تخلخل ( 55/7درصد) ،میانگین وزنی قطر خاکدانه ( 1/04میلیمتر) ،شاخص پایداری خاکدانهها ( 28درصد) ،ظرفیت آب قابل
دسترس ( 0/15درصد) ،هدایت هیدرولیکی اشباع ( 46/17سانتیمتر بر ساعت) و شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف ( )0/053در تیم ار سیس تم ت ک
کشتی-با حفظ بقایای گیاهی مشاهده شد .به طور کلی نتایج این پژوهش نتایج نشان داد که سیستم تک کشتی-با حفظ بقایا گیاهی در افزایش کیفیت
فیزیکی خاك نقشی بسزایی دارد.
واژههای کلیدی :سیستم تک کشتی -با حفظ بقایا ،سیستم تناوب زراعی -حذف بقایای گیاهی ،سیس تم ت ک کش تی -ح ذف بقای ای گی اهی،
شاخصهای کیفیت خاك

مقدمه 1
کیفیت خاك ب ه ظرفی ت خ اك در حف ظ ب اروری بیول وییکی،
پایداری در تولید و عملکرد گیاهان اطالق میگردد ( .)9ب ا توج ه ب ه
اینک ه وس عت مح دودی از خ اكه ای جه ان ب رای تولی د
محصوالت کشاورزی مناس ب هس تند و ای ن مح دودیت در من اطق
خشک و نیمه خشک شدیدتر است ،حفظ کیفی ت خ اك ب رای تولی د
پای دار غ ذا در خاك ضروری است .به کارگیری روشه ای م دیریتی
نادرست میتواند کیفیت خ اكه ای مناس ب را از طری ق فرس ایش،
آلودگی و تخریب فیزیکی کاهش دهد ( .)1برای مدیریت پایدار خ اك
 3 ،2 ،1و  -4به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشیاران و استادیار گروه عل وم
و مهندسی خاك ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
(Email: a.farrokhian@scu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v33i2.69543

ضروری است ک ه کیفی ت خ اك همواره مورد ارزیابی گردد .کیفی ت
خاك را نمیتوان بهط ور مس تقیم ان دازهگی ری کرد ،بلکه بای د آن را
از ش اخصه ای کیف یت خ اك اس تنتاج نم ود .بهبود کیفی ت خ اك
میتواند از راه حف ظ ی ا بهب ود ه مزم ان ویژگ یه ای فیزیک ی،
بیولوییکی و ش یمیایی باش د ( .)2ک اهش کیفی ت فیزیک ی خ اك
اثرات ی زی انب ار ب ر کیفی ت بیولوییکی و شیمیایی خاك نی ز دارد و
در نهای ت موج ب فروس ایی کیفیت خاك م یگ ردد (.)8
یکی از عوامل مؤثر بر شاخصهای کیفیت خ اك ،م دیریته ای
زراعی است .مدیریت زراعی یکی از ارکان اصلی تولی د در کش اورزی
است ،زیرا این روش با تاثیر مستقیم بر ویژگیهای خاك در بلند مدت
نقش بهسزایی در افزایش یا کاهش محصوالت زراعی در یک منطق ه
دارد .از دیرباز روشهایی چون سوزاندن بقایای گیاهی ،باقی گ ذاردن
بقایا بر سط خاك (خاکپوش) ،جمعآوری بقایا از سط مزرعه و شخم
بقایا در خاك (خاكورزی) جهت مدیریت بقایای گیاهان مط ر ب وده
است .همچنین به دلیل محدودیت منابع حاص لخی ز خ اك و بهب ود
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عملکرد محصول از روشهای دیگر مدیریتهای زراعی مانند مدیریت
بقایا و تناوب زراعی استفاده میشود ( .)11تفاوت در عملیات مدیریتی
خاك معموال سبب تغییر ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی خاك
شده که در نتیجه آن وضعیت سالمت خاك تغییر میکند .اعمال ه ر
یک از مدیریتهای زراعی نتایج مختلفی بر شاخصهای کیفیت خاك
میگذارد .به طوری که باقی گذاشتن بقایا در س ط ت اثیر متب ت ب ر
روی ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوییکی خاك دارد ( .)13طی
پژوهشی میرزایی و محمودآبادی ( )27اظهار داش تند مخل وک ک ردن
بقایای گیاهی (گندم ،سویا و یا هر دو) با خاك تغییراتی چش مگی ر در
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك ایجاد م یکن د .ب ه ط ور کل ی
مدیریت بقایای گیاهی ،طرز رفتار با پس ماندهای حاص ل از برداش ت
محصول است که از طریق روشهای مختلفی اعمال میشود .از جمله
این روشها میتوان ب ه جم عآوری بقای ا ،ب اقی گذاش تن در س ط ،
مخلوک و یا دفن کردن در خاك و همچنین سوزاندن آنها اشاره ک رد
( .)18مخلوک کردن بقایای گیاهی با خاك یکی از روشهای مدیریتی
است که آثار متبت قابل توجهی بر مقدار مواد آلی و بهبود ویژگیهای
فیزیکی خاك دارد .اس تفاده از بقای ای گی اهی در اراض ی کش اورزی،
ساختمان و ظرفیت نگهداری آب در خاك را بهبود بخشیده و همچنین
میزان نفوذپذیری را افزایش میدهد ( .)5به طور کلی ،برگرداندن بقایا
به خاك باعث کاهش جرم مخص وص ظ اهری ،اف زایش تخلخ ل و
نفوذپذیری و همچنین بهبود کارآیی مصرف آب در مزرع ه م یش ود
( .)38ساها و همکاران ( )37و همچنین باروت و آکبوالت ( )3دریافتند
که اگر روشهای خاكورزی با مخلوک کردن بقایا توأم گردد ،از طریق
کاهش ج رم مخص وص ظ اهری و اف زایش تخلخ ل باع ث بهب ود
ویژگیهای فیزیکی خاك میشود .این در حالی است که نتایج اغل ب
پژوهشهای گذشته حاکی از آن اس ت ک ه ب ا خ ارج ک ردن بقای ا از
مزرعه ،عکس این حالت اتفاق میافت د ( .)17نت ایج پژوهش ی ک ه در
خصوص تأثیر جمع آوری بقایای گندم از سط خ اك مزرع ه انج ام
شده ( )33نشان میدهد که این روش در کوتاه مدت تأثیری معن یدار
بر ویژگیهای خاك ندارد ،ولی در بلندمدت سبب کاهش ذخیره م واد
آلی و تخریب ساختمان خاك میشود .نتیجه چنین وض عیتی ،ک اهش
نفوذپذیری و افزایش شدت تولید رواناب است .حذف بقایای گیاهی بعد
از برداشت محصول یکی از روشهای نادرستی است ک ه متأس فانه در
برخی مناطق کشور رواج دارد ( )22بیشتر پژوهشهای انجام ش ده در
این زمینه ( )18داللت بر اثرات نامطلوب این روش بر میزان مواد آلی
و کاهش هدایت هیدرولیکی خاك داشته است ،به ط وریک ه در دراز
مدت تولید پایدار محصوالت زراعی را به خط ر م یان دازد .حی دری و
همکاران ( )1392اظهار کردند که در تیمار تک کشتی به دلیل کاهش
و از بین رفتن مواد آل ی ،اث رات ن امطلوبی ب ر تخلخ ل ،س اختمان و
پایداری خاکدانهها گذاشته و در نتیجه منجر به افت کیفیت خاك م ی

گردد ( .)19نتایج م رادی و همک اران ( )1395نی ز نش ان داد ک ه ب ا
کاهش ماده آلی و پایداری خاکدانه ،مقدار مقاومت فروروی به صورت
لگاریتمی و نمایی با شیب زیاد افزایش مییابد ( .)29البت ه در برخ ی
پژوهشها نیز گزارش شده که مدیریت زراعی اثری معنیدار بر مق دار
ماده آلی و جرم مخصوص ظاهری خاك ندارد ( .)6در مقایسه با جم ع
آوری بقایای محصول ،نگهداری بقایا در سط خاك از تشکیل سله و
انسداد سطحی جلوگیری نموده و از ای ن طری ق نفوذپ ذیری خ اك را
افزایش میدهد .شاور و همک اران ( )38دریافتن د ک ه تن اوب زراع ی
محصوالتی که زیست توده و بقایای بیشتری تولید و به س ط خ اك
باز میگردانند ،باعث کاهش جرم مخصوص ظاهری ،افزایش تخلخ ل
و بهبود ظرفیت نگهداشت آب میشوند .موالمبا و الل ( )30اثر متبت
کاربرد مالچ کاه و کلش گندم بر بهبود تخلخل خاك ،میزان آب قاب ل
استفاده ،خاکدانهسازی و جرم مخصوص ظاهری را گزارش کردند .نظر
به اینکه تاکنون پژوهشهای اندکی تاثیر انواع مدیریت زراعی را ب ر
شاخصهای کیفیت خاك در مناطق خشک و نیمهخشک کشور م ورد
ارزیابی قرار دادهاند ،لذا در این پژوهش تالش بر آن بوده اس ت ت أثیر
سه نوع مدیریت زراعی مختلف شامل تن اوب زراع ی-ح ذف بقای ای
گیاهی ،سیستم تک کشتی-با حف ظ بقای ای گی اهی و سیس تم ت ک
کشتی-حذف بقایای گیاهی بر برخی از ویژگیهای فیزیک ی کیفی ت
خاك شامل (مواد آلی ،تخلخ ل ،ج رم مخص وص ظ اهری ،پای داری
خاکدان ه ،ظرفی ت آب قاب ل دس ترس ،مقاوم ت ف روروی ،ه دایت
هیدرولیکی اشباع و شیب منحنی رطوبتی در نقطه عط ف) بررس ی و
مقایسه شود.

مواد و روشها
پژوهش حاضر در مزرعه آزمایشی شماره دو دانش کده کش اورزی
دانشگاه شهید چمران اه واز ب ا موقعی ت جغرافی ایی  31درج ه و 19
دقیقه عرض جغرافیایی و  48درجه و  41دقیقه شرقی طول جغرافیایی
و در حاشیه غربی رود کارون با ارتفاع  20متر از س ط دری ا در پ اییز
 1395اجرا گردید .هدف از این مطالعه بررسی اثر مدیریتهای زراعی
مختلف بر برخی از شاخصهای کیفیت خاك (مواد آلی ،تخلخل ،جرم
مخصوص ظ اهری ،پای داری خاکدان ه ،ظرفی ت آب قاب ل دس ترس،
مقاومت فروروی ،هدایت هیدرولیکی اشباع و شیب منحنی رطوبتی در
نقطه عطف) بود .بدین منظور س ه مزرع ه ب ا م دیریته ای زراع ی
مختلف شامل سیس تم ت ک کش تی-ح ذف بقای ای گی اهی ،تن اوب
زراعی-حذف بقایای گیاهی و تک کشتی-حفظ بقایای گیاهی انتخاب
شدند .در تیمار تک کشتی-حذف بقایای گیاهی به مدت  8سال مداوم
کشت گندم صورت گرفته بود .در تیمار تناوب ،گندم و ماش به م دت
 2سال در تناوب با یکدیگر کشت شدند و تیمار سیستم تک کشتی-با
حفظ بقایای گیاهی به مدت  10سال زیر کشت گندم بود که  10ت ن

اثر مدیریتهاي مختلف زراعی بر برخی شاخصهاي فیزیکی كیفیت خاك

در هکتار از بقایای گیاه گندم پس از برداشت با خاك مخل وک ش دند.
بدین منظور تعداد  120نمونه خاك (از هر مزرعه  40نمونه) ب ا روش
نمونهبرداری سیستماتیک از عمق  0ت ا  15س انتیمت ری تهی ه ش د.
نمونه های خاك پس از هواخشک شدن از الک  2میل یمت ری عب ور
داده شدند .جرم مخصوص ظاهری از عمق 15سانتیمتری خاك با به
کارگیری استوانههای نمونهبرداری (با حجم تقریب ی  100س انتیمت ر
مکعب) و تهیه نمونه دست نخ ورده و خش ک ک ردن آنه ا در دم ای
 105در آون بهدست آمد ( .)21برای اندازهگی ری ج رم مخص وص
حقیقی خاك از روش پیکن ومتر اس تفاده ش د ( .)21تخلخ ل ک ل ب ا
استفاده از جرم مخصوص حقیقی و جرم مخصوص ظاهری خاك و با
استفاده از رابطه زیر محاسبه شد:
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2

خاکدانه ها به روش الک تر اندازهگی ری ش د ( .)21ش اخص درص د
3

پایداری خاکدانهها با دو بار الک ک ردن نمون ه خ اك و ب ه ص ورت
درصد نسبت  MWDدر الک کردن نوبت دوم ( )MWD2به MWD
در الک کردن نوبت اول ( )MWD1تعی ین ش د ( )32و ب ا اس تفاده از
رابطه  3بهدست آمد:
MWD2
()3
ASI 
100
MWD1
شیب نقطه عطف منحنی رطوبت ،شاخص دکستر ( )Sم ی باش د
که به عنوان شاخص کمی کیفیت فیزیکی خ اك ارزی ابی م یش ود.
برای به دست آوردن شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف از دادههای
منحنی نگهداری رطوبت استفاده شد .جهت تعیین پارامتره ای م دل
منحنی رطوبتی وان گنوختن ( )41از برنامه  )42( RETCاستفاده شد.
بدین منظور ویژگیهای زودیافت خاك شامل درص د ش ن ،س یلت و
رس ،جرم مخصوص ظاهری ،رطوبت ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی
به عنوان ورودی به برنامه داده شدند .در این برنامه با اس تفاده تواب ع
انتقالی شبکه عصبی موجود در آن پارامترهای معادله منحنی رط وبتی
  r , s , , n, mبرآورد شدند .سپس ب ا اس تفاده از معادل ه زی ر
شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف بدست آمد.

  
()1
n  1  b  100
  
p 

که در آن  nتخلخل کل  b ،و   pبه ترتیب جرم مخص وص
ظاهری و جرم مخصوص حقیقی خاك میباشد (.)20
برای اندازهگیری رطوبت ظرفیت زراعی از هر بل وك ی ک قطع ه
 1 1متر مربع مشخص شده و از بقایای گیاهی پاك و ک امال اش باع
گردید .به منظور جلوگیری از تبخیر سطحی آب از خاك ،روی قطع ه
مورد نظر با استفاده از پالستیک پوشانده شده و رطوبت وزنی ظرفیت
زراع ی ب ا اس تفاده از روش تهی ه نمون هه ای خ اك از عم ق 10
سانتیمتری و خشک کردن آن در آون تا زمان ثابت مان دن رطوب ت
اندازهگیری شد ( .)7رطوب ت نقط ه پژمردگ ی ) (PWPب ا ق رار دادن
نمونههای خاك در دستگاه صفحات فشاری در مکش  15اتمسفر ب ه
دست آم د ( .)20در نهای ت ظرفی ت آب قاب ل اس تفاده ) (AWCب ا
استفاده از رابطه  2به صورت زیر بهدست آمد.

    PWP 
AWC   FC
()2
 D  b
w
 100

که در آن  AWCظرفیت آب قابل استفاده بر حسب درصد FC ،
و   PWPبه ترتیب رطوبت وزنی ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگیD ،
عمق خ اك ب ر حس ب س انتیمت ر و   bو   wب ه ترتی ب ج رم
مخصوص ظاهری خاك و آّب بر حسب گ رم ب ر س انتیمت ر مکع ب
میباشد.
1
مقاومت فروروی به طور مستقیم در مزرعه با استفاده از دس تگاه
فروسنج مخروط ی ) (Bongshin DBBP-100, Koreaدر رطوب ت
ظرفیت زراعی اندازهگیری شد .هدایت هی درولیکی اش باع خ اك ب ه
روش بار افتان با پنج بار تکرار اندازهگی ری ش د ( .)21می انگین قط ر

نتایج ویژگیهای فیزیکی و ش یمیایی خ اكه ای م ورد مطالع ه

1- Penetration resistance

2- MWD
3- ASI

2

1

 2n  1  n
()4
S   n s   r  
 n  1 
که در آن  s ،رطوبت اشباع خاك  r ،رطوبت باقیمانده خ اك
است و ضریب تجربی که شکل منحنی رطوبتی را تعیین م یکن د
(.)9
این آزمایش به صورت طر بلوكهای کامل تصادفی با  3تیم ار
(نوع مدیریت زراعی) و  4بلوك یا تکرار (هر بلوك ش امل  10نمون ه)
انجام گرفت که مجموعا شامل  120نمونه برداشت شد .برای مقایسه
اثر مدیریتهای مختلف زراعی بر شاخصهای فیزیکی کیفیت خ اك
از طر آماری بلوكهای کامل تصادفی و آزمون مقایسه میانگین ه ا
به روش آزمون چند دامنهای دانک ن اس تفاده ش د .از برنام ه آم اری
 SASبرای تجزیه و تحلیل دادههای اندازهگیری ش ده اس تفاده ش د.

برای ترسیم نمودارها نیز از برنامه  EXCELاستفاده گردید.
نتایج و بحث
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی اولیه خاکهای مورد مطالعه
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به ترتیب برابر با  0/8 ،0/6و  1/038درصد بود (جدول .)1

نشان داد که بافت خاك در هر سه تیمار مدیریت زراعی لوم شنی بود.
همچنین با آنالیز درصد اندازه ذرات خاك مشخص ش د ک ه م دیریت
تک کشتی-حذف بقایای گیاهی دارای  50درصد شن 5 ،درص د رس
و  45درصد سیلت ،مدیریت تناوب زراعی-حذف بقایای گیاهی دارای
 46درصد ش ن 6 ،درص د رس و  48درص د س یلت و م دیریت ت ک
کشتی-حفظ بقایای گیاهی دارای  47درصد شن 6 ،درص د رس و 47
درصد سیلت بود .همچنین مقدار پ.هاش در م دیریت ت ک کش تی-
حذف بقایای گیاهی ،تن اوب زراع ی -ح ذف بقای ای گی اهی و ت ک
کشتی-حفظ بقایای گیاهی به ترتی ب براب ر ب ا  6/8 ،7/3و  6/6ب ود.
مقدار هدایت الکتریکی برای تیمارهای فوق به ترتی ب براب ر ب ا ،3/5
 3/2و  2/8دسی زیمنس بر متر بود .همچنین ماده آلی تیمارهای فوق

اثر نوع مدیریت زراعی بر شاخصهای کیفیت

نتایج تجزیه وتحلیل واریانس نشان داد که نوع مدیریت زراعی بر
مقدار مواد آلی ،تخلخل کل ،جرم مخصوص ظاهری ،می انگین وزن ی
قطر خاکدانه ،شاخص پایداری خاکدانه ،ظرفی ت آب قاب ل دس ترس،
مقاومت فروروی ،هدایت هیدرولیکی اشباع و شیب منحنی رطوبتی در
نقطه عطف تاثیر معن یداری در س ط احتم ال ی ک درص د داش ت
(جداول  2و .)3

جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی اولیه خاکهای مورد مطالعه
Table 1- Physical and chemical properties of the studied soils

ماده آلی

هدایت الکتریکی

پ.هاش

سیلت

رس

شن

بافت خاک

Organic matter
)(%

EC
)(dS.m-1

pH

Silt
)(%

Caly
)(%

Sand
)(%

Soil texture

0.6

3.5

7.3

45

5

50

لوم شنی

0.8

3.2

6.8

48

6

46

لوم شنی

1.038

2.8

6.6

47

6

46

لوم شنی

مدیریت زراعی مختلف
Different agronomic management

تک کشتی -حذف بقایای گیاهی
Monoculture-crop residual removal

تناوب زراعی -حذف بقایای گیاهی
Crop rotation-crop residues removal

تک کشتی -حفظ بقایای گیاهی
Monoculture-crop residual retention

جدول  -2تجزیه واریانس اثر مدیریتهای مختلف زراعی بر مواد آلی ،تخلخل کل ،جرم مخصوص ظاهری ،میانگین وزنی قطر خاکدانه ،شاخص
پایداری خاکدانه
Table 2- Analysis of variance of different agronomic management organic matter, total porosity, bulk density, mean weight
diameter, aggregate stability index

میانگین مربعات
Mean square

شاخص

مواد آلی
خاک

تخلخل کل

جرم مخصوص ظاهری

میانگین وزنی

پایداری

قطر خاکدانه

خاکدانه

Soil
organic
matter
)(SOM

Total
porosity

Bulk density

0.0000052ns

0.135ns

0.00009542ns

0.000198ns

**0.084786

**28.12

**0.0015032

**0.122401

**94.96

0.000003

0.18

0.00012875

0.00012025

0.018

1.3

0.8

0.04

Mean weight
diameter
)(MWD

Aggregate
stability
index
)(ASI
**0.46

1.23

درجه آزادی

منبع تغییرات

Degrees of
freedom

Source of
variation

0.58

بلوك
3

مدیریت زراعی
2
6
11

** و  nsبه ترتیب نشاندهنده معنیداری در سط  0/01و عدم معنیداری میباشد.
and ns indicate the significance at the level of 0.01 and not meaningful

Block

**

Agronomic
management

خطا
Error

ضریب تغییرات
)(CV
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جدول  -3تجزیه واریانس اثر مدیریتهای مختلف زراعی بر ظرفیت آب قابل دسترس ،مقاومت فروروی خاک ،هدایت هیدرولیکی اشباع خاک و
شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف
Table 3- Analysis of variance of different agronomic management on available water capacity, soil penetration resistance, soil
saturated hydraulic conductivity and Dexter index

میانگین مربعات
Mean square

ظرفیت آب قابل
دسترس
Available
water capacity
)(AWC

مقاومت فروروی

شیب منحنی

خاک

هدایت هیدرولیکی اشباع

Penetration
resistance
)(PR

Saturated hydraulic
conductivity
)(Ks

رطوبتی در نقطه

درجه

منبع تغییرات

آزادی

Source of
variation

Degrees
of
freedom

عطف
Dexter Index
) (S

بلوك

0.00000414ns

0.0000052ns

**5.18

0.00000008ns

3

**0.00179043

**0.084786

**563.12

**0.0012

2

0.00000485

0.000003

0.36

0.00000007

6

Error

1.63

0.75

1.86

1.23

11

ضریب تغییرات

Block

مدیریت زراعی
Agronomic
management

خطا

)(CV

** و  nsبه ترتیب نشاندهنده معنیداری در سط  0/01و عدم معنیداری میباشد.
and ns indicate the significance at P < 0.01 and non-significant.

اثر مدیریت زراعی بر مقدار مواد آلی خاک

نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد تفاوت بین م دیریته ای
زراعی مختلف (تک کشتی-حفظ بقایا  ،تناوب زراعی-ح ذف بقای ای
گیاهی و تک کشتی-حذف بقایای گیاهی) بر مقدار مواد آلی خاك در
سط یک درصد معنیدار بود .نتایج مقایس ه می انگین اث ر س ه ن وع
مدیریت زراعی مختلف بر شاخصهای م ورد بررس ی نش ان داد ک ه
باالترین مقدار مواد آل ی خ اك ( )% 1/038در م دیریت زراع ی ت ک
کشتی-حفظ بقایا مشاهده شد ،همچنین مقادیر بهدس ت آم ده درص د
مواد آلی خاك در سیستم تناوب زراعی-حذف بقایای گی اهی ()%0/8
کمتر از روش مدیریت زراعی تک کشتی-حفظ بقایا و بیش تر از روش
مدیریت تک کشتی-حذف بقایای گیاهی ( )%0/6بود (شکل  .)1نتایج

**

نشان داد که عملیات حفاظتی خاك مانند سیستم تک کشتی-با حفظ
بقایا و تناوب زراعی-حذف بقایای گیاهی در مقایسه ب ا سیس تم ت ک
کشتی-حذف بقایای گیاهی توانست مقدار مواد آلی خ اك را اف زایش
دهد .عباسی و همک اران ( )1ب ا مقایس ه اث ر سیس تمه ای مختل ف
خاکورزی بر شاخصهای کیفیت خاك ،علت حفظ بیشتر ماده آل ی در
تیمار بدون خاکورزی و خاکورزی حفاظتی را به ترتیب به عدم به ه م
خوردن خاك و به هم خوردگی کمتر خاك دانستند .همچنین بر پای ه
پژوهشهای و بیر و همکاران ( )4در روش خاکورزی مرسوم ،به ه م
خوردن خاك باعث تجزیه بیشتر و س ریعتر بقای ای گی اهی گش ته و
کربن و ازت موجود در ماده آلی خاك زودتر معدنی و در نتیج ه م اده
آلی سریعتر از دست میرود.

شکل  -1مقایسه میانگین اثر نوع مدیریت زراعی بر ماده آلی خاک
Figure 1- Comparison the effect of agronomic management methods on organic matter
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اثر مدیریت زراعی بر تخلخل خاک

نتایج بدست آمده از آزمون تجزیه واریانس ح اکی از آن ب ود ک ه
نوع مدیریت زراعی تأثیر معنیداری در سط ی ک درص د ب ر می زان
تخلخل خ اك داش ت (ج دول  .)2همچن ین نت ایج آزم ون مقایس ه
میانگین نشان داد تیمار سیستم تک کشتی-با حف ظ بقای ای گی اهی
نسبت به سایر تیمارها باعث افزایش تخلخل ( 55/7درصد) شد (شکل
 .)2این در حالی است که در بررسیهای صورتگرفته مش خص ش د
که در روش مدیریت زراعی تک کشتی مقدار تخلخ ل خ اك 50/56
درصد است .از سویی دیگ ر م دیریت تن اوب زراع ی-ح ذف بقای ای
گیاهی اگرچه بر میزان تخلخل خاك تأثیر معن یداری را داش ت ،ام ا
مقادیر بهدست آمده میزان تخلخل آن ( 54/26درصد) کمت ر از روش
سیستم تک کشتی-با حفظ بقایای گیاهی و بیش تر از روش م دیریت
تک کشتی تک کشتی-حذف بقایای گیاهی بود( .شکل  )2ک ه دلی ل
این موضوع را میتوان به افزایش مواد آلی حاص ل از بقای ای گی اهی
نسبت داد .همانطور که اشاره شد بیشترین مقدار ماده آلی در سیس تم
تک کشتی-با حفظ بقایای گیاهی مشاهده گردید .م واد آل ی حاص ل
باعث بهبود ویژگیهای فیزیکی خاك از جمله کاهش جرم مخصوص
ظاهری شده که نتیجه آن افزایش تخلخل میباشد .همچنین مق ادیر
بهدست آمده درصد مواد آلی خاك در سیس تم تن اوب زراع ی-ح ذف
بقایای گیاهی بیش تر از روش م دیریت ت ک کش تی-ح ذف بقای ای
گیاهی بود .علت آن وجود سیستم ریشه ای در تن اوب زراع ی گن دم
ماش است که نسبت به سیستم تک کشتی-حذف بقایای گیاهی ماده
آلی بیشتری به خاك اضافه می گردد .این امر بیانگر اثر مواد آل ی ب ر
افزایش تخلخل در مدیریت تناوب زراعی است ( .)40نت ایج ب هدس ت
آمده در این مورد با یافتههای حیدری و همکاران ( )18مش ابه اس ت.
آنها دریافتند برگرداندن بقایا نسبت به تیماره ای ش اهد و س وزاندن
بقایا باعث افزایش معنیدار تخلخل کل ش د .ش اور و همک اران ()38
گزارش کردند که افزایش زیست توده حاصل از برگردان دن بقای ا ب ه

خاك ،تشکیل خاکدانههای درشت را به خصوص در  2/5سانتیمت ری
سطحی افزایش میدهد که این عمل همراه با افزایش تخلخ ل م ؤثر
بود .مقایسه شکل های  1و  2نشان م یده د ک ه تیماره ای ح اوی
مقادیر بیشتر مواد آلی ،تخلخل بیشتری دارند .به همین ترتیب کاهش
نسبی تخلخل ک ل در تیم ار ت ک کش تی-ح ذف بقای ای گی اهی را
میتوان به کاهش میزان مواد آلی نس بت داد .ب اروت و اکب والت ()3
نیز به طور مشابهی گزارش کردند ک ه می زان تخلخ ل در تیماره ای
حاوی بقایای کاه و کلش محصول بیشتر از کرتهای فاقد بقای ا ب ود.
مککول و همکاران ( )26نشان دادن د اف زایش تخلخ ل ک ل باع ث
کاهش جرم مخصوص ظاهری خاك میشود که در تیمارهای ح اوی
منابع آلی به وضو مشاهده گردید .اوهیو و همک اران ( )33گ زارش
کردند مقدار خلل و فرج در خاك های با باقی گذاشتن بقایای گی اهی
در سط در سیستم خاكورزی مرسوم  4برابر بیشتر از اراض ی دیگ ر
بود ،در نتیجه باقی گذاشتن بقایای گیاهی در س ط موج ب اف زایش
معنیدار تخلخل خاك شد.
اثر مدیریت زراعی بر جرم مخصوص ظاهری خاک

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که نوع م دیریت زراع ی ت أثیری
معنیدار در سط یک درصد بر جرم مخصوص ظاهری خاك داش ت
(جدول  .)2مدیریت زراعی تک کشتی-حفظ بقای ای گی اهی موج ب
کاهش جرم مخصوص ظاهری ( 1/17گرم بر س انتیمت ر مکع ب) در
مقایسه با تیمار تک کشتی-حذف بقای ای گی اهی گردی د .ه مچن ین
نتایج آزمون مقایسه میانگین نش ان داد تیماره ای بقای ای گی اهی و
تناوب زراعی-حذف بقای ای گی اهی باع ث ک اهش چش مگی ر ج رم
مخصوص ظاهری شد (شکل  .)3این در حالی بود ک ه سیس تم ت ک
کشتی-حذف بقایای گیاهی افزایش جرم مخصوص ظاهری را در پ ی
داشت.

شکل  -2مقایسه میانگین اثر نوع مدیریت زراعی بر تخلخل خاک
Figure 2- Comparison the effect of agronomic management methods on soil porosity
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شکل  -3مقایسه میانگین اثر نوع مدیریت زراعی بر جرم مخصوص ظاهری خاک
Figure 3- Comparison the effect of agronomic management methods on soil bulk density

در سه تیمار مدیریت زراعی مورد بررسی ،بیشترین میزان ک اهش
( 1/17گرم بر سانتیمتر مکعب) و افزایش (1/31گ رم ب ر س انتیمت ر
مکعب) جرم مخصوص ظاهری خاك به ترتیب در تیمار تک کشتی-
حفظ بقایای گیاهی و تیمار تک کشتی-حذف بقایای گیاهی مش اهده
شد (شکل  .)2در سایر پژوهشهای انج ام ش ده در ای ران ( )27و در
سایر کشورها ( 12و  )43نیز کاهش جرم مخصوص ظاهری خ اك در
اثر افزودن مواد آلی به خاك گزارش شده است .یکی از دالیل کاهش
معنیدار جرم مخصوص ظاهری در تیمار تک کش تی-حف ظ بقای ای
گیاهی را میتوان به مواد آلی بیشتر و در نتیجه تخلخل بیشتر در این
تیمارها نسبت به تیم ار م دیریت زراع ی و ت ک کش تی نس بت داد.
افزایش تخلخل کل باعث کاهش جرم مخصوص ظاهری خاك م ی-
شود که در تیمارهای ح اوی م واد آل ی ب ه وض و مش اهده گردی د.
گرونیگن و همکاران ( )14کاهش جرم مخصوص ظاهری را در تیم ار
باقی گذاشتن بقایا در سط خاك مشاهده کردند .با این وجود ،یکی از
دالیل کاهش بیشتر جرم مخصوص ظاهری در اثر مخلوک کردن بقایا
نسبت به کاربرد سطحی آنها ،ترکیب بخش بیشتری از بقایا با خ اك
میباشد ( ،)39که تأثیر بیشتری در بهبود ساختمان و افزایش تخلخ ل
دارد .از طرفی تخریب خاکدانهها و فقدان ماده آل ی در سیس تم ت ک
کشتی میتواند دلیل افزایش جرم مخصوص ظاهری باشد .نتایج ب ه-
دست آمده در این پژوهش با گ زارش حی دری و همک اران ( )19نی ز
مطابقت دارد .نتایج آنها نشان داد که کمترین مقدار جرم مخص وص
ظاهری مربوک به تیمار برگرداندن بقایا و بیشترین آن مربوک به تیمار
سوزاندن بقایا میباشد .موذنی ( )28دریافت حفظ بقایای گیاهی سبب
افزایش رطوبت خاك ،کاهش جرم مخصوص خاك و به تأخیر انداختن
زمان رسیدن به حداکتر درز و ترك در خاك شد.
اثر مدیریت زراعی بر پایداری خاکدانه

جدول  2معنیدار بودن تیمارهای مختلف را از نظر توزی ع ان دازه
خاکدانهها و شاخص پای داری خاکدان هه ا نش ان م یده د .مقایس ه

میانگین مقادیر توزیع اندازه خاکدانهها و شاخص پایداری خاکدان هه ا
در شکل  3نشان داده شده است .نتایج نشان داد که ب االترین می زان
میانگین وزن ی قط ر خاکدان ه ( 1/04میل یمت ر) و ش اخص پای داری
خاکدانهها ( 28درصد) در مدیریت زراعی ت ک کش تی-حف ظ بقای ای
گیاهی مشاهده شد .این در حالی اس ت ک ه در بررس یه ای ص ورت
گرفته مشخص شد ک ه روش م دیریت زراع ی ت ک کش تی-ح ذف
بقایای گیاهی موجب ک اهش معن یدار می زان می انگین وزن ی قط ر
خاکدانه ( 0/69میلیمتر) و شاخص پای داری خاکدان ه ( 18/4درص د)
نسبت به تیمارهای دیگر شد .از آنجایی ک ه در تیم ار ت ک کش تی-
حذف بقایای گیاهی میزان ماده آلی نسبت به سایر تیم ار ه ا ح داقل
بوده ،در نتیج ه ب ا ک اهش ب ر ه م آوری و چس بندگی ذرات خ اك،
میتواند ویژگیهای فیزیکی خاك را تحت تأثیر ق رار ده د و موج ب
سست شدن و شکستن خاکدان هه ا ش ود ،در نتیج ه مق دار پای داری
خاکدانهها در سیستم تک کشتی-حذف بقایای گیاهی کمت ر از س ایر
تیمارها میگردد ( .)1بیشترین و کمترین مقدار پایداری خاکدانهها ب ه
ترتیب در تیمارهای سیستم تک کشتی-با حفظ بقایای گیاهی و ت ک
کشتی-حذف بقایای گیاهی مشاهده شد (شکل  .)4این نت ایج نش ان
میدهد که سیستم تک کشتی-حذف بقایای گیاهی موج ب اف زایش
حساسیت خاك به عوامل فرساینده از جمله فرسایش آب ی م یش ود.
یکی از علل اصلی اف زایش حساس یت ب ه ت نش و ک اهش پای داری
خاکدانهها در سیستم تک کشتی-حذف بقایای گی اهی ک اهش م اده
آلی و عدم انسجام خاکدانهها دانست .از سویی دیگر م دیریت تن اوب
زراعی-حذف بقایای گیاهی اگرچه بر میزان کلیه ویژگ یه ای م ورد
بررسی در این پژوهش تأثیر معنیداری را داشت ،اما مقادیر ب هدس ت
آمده در شاخصه ای م ورد بررس ی کمت ر از روش م دیریت زراع ی
بقایایگیاهی و بیشتر از روش م دیریت ت ک کش تی-ح ذف بقای ای
گیاهی بود (شکل  .)3طبق رتبهبندی استاندارد نتایج آزم ون ال ک ت ر
استرالیا ،رتبه پایداری خاكهایی با خاکدان هه ای پای دار کمت ر از 10
درصد خیلی کم ،بین  10 -20درصد ک م 20 -30 ،درص د متوس و و
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بیشتر از  30درصد زیاد میباشد ( .)31بر اساس این رتبهبن دی تیم ار
بقایای گیاهی و تناوب زراعی-ح ذف بقای ای گی اهی دارای پای داری
متوسو و تیمار تک کشتی-ح ذف بقای ای گی اهی پای داری کم ی را
داراست .نتایج فوق با گزارش عباسی و همکاران ( )1مطابقت داش ت.
آنها نیز بیشترین شاخص پای داری خاکدان ه و می انگین وزن ی قط ر
خاکدانه را در روش خاكورزی حف اظتی نس بت ب ه ش اهد مش اهده
کردند .همچنین نتایج آنها نشان داد که یک رابط ه رگرس یونی ب ین
ماده آلی و پایداری خاکدانهها وجود دارد .از آن ج ایی ک ه م اده آل ی
یکی از مهمترین عوامل خاکدانهسازی میباش د ،همبس تگی مناس بی
بین ماده آلی و پایداری خاکدانه وج ود دارد و ب ا اف زایش م اده آل ی،
پایداری خاکدانهها افزایش مییابد .نتایج پژوهش حیدری و همک اران
( )19نشان داد که تأثیر برگرداندن بقایای گیاهی بر منحنی مشخص ه
آب خاك ،ناشی از طبیعت جاذب الرطوبت بودن این مواد و همچن ین
تأثیر بقایا بر افزایش تخلخل ،بهبود ساختمان خاك و افزایش میانگین
قطر خاکدانهها ) (MWDمیباشد ک ه در تیم ار ت ک کش تی-ح ذف
بقایای گیاهی به دلیل کاهش و از بین رفتن م واد آل ی ،باع ث ایج اد
اثرات نامطلوبی بر تخلخل ،ساختمان و پایداری خاکدانهه ا م یگ ردد.
اوهیو و همکاران ( )33گزارش کردن د از ب ین ب ردن بقای ای گی اهی
گندم ،باعث کاهش پایداری خاکدانه میگردد.

اثر مدیریت زراعی بر ظرفیت آب قابل دسترس

در مطالعه تأثیر نوع مدیریت زراعی بر شاخصهای مورد بررس ی
مشخص شد که باالترین مقدار ظرفیت آب قابل دسترس ( 15درصد)
مربوک به مدیریت زراعی تک کشتی-حفظ بقایای گیاهی اس ت .ای ن
در حالی است که که روش مدیریت زراعی تک کشتی-حذف بقای ای
گیاهی موجب کاهش ظرفیت آب قابل دسترس ( 11درصد) نسبت به
سایر تیمارها شد .از سویی دیگر مدیریت تناوب زراعی-حذف بقای ای
گیاهی اگرچه بر میزان کلیه شاخصهای مورد بررسی در این پژوهش
تأثیر معنیداری را داشت ،اما مقادیر بهدست آمده در ظرفیت آب قابل
دسترس کمتر از روش م دیریت زراع ی ت ک کش تی-حف ظ بقای ای
گیاهی و بیشتر از روش مدیریت تک کشتی-حذف بقایای گیاهی ب ود
(شکل  .)5کایود و همکاران ( )23با بررسی تاثیر م دیریت زراع ی ب ر
ویژگیهای هیدرولیکی خاك مشاهده کردند ک ه در هنگ ام آبی اری،
خاكهایی که بقایای گیاهی به آنها برگردانده م یش ود ،نس بت ب ه
مدیریت تناوب زراعی-حذف بقایای گیاهی زراعی تک کشتی ،مق دار
آب بیشتری دریافت و ذخیره خواهن د ک رد .ه مچن ین طب ق مطالع ه
رینول دز و همک اران ( )36اف زایش ج رم مخص وص ظ اهری خ اك
میتواند به طور مستقیم محتوی آب خاك و گنجایش هوایی خاك را
کاهش دهد.

B

A

شکل  -4مقایسه میانگین اثر نوع مدیریت زراعی بر شاخص پایداری خاکدانه ( )Aو میانگین قطر خاکدانه ()B
)Figure 4- Comparison the effect of agronomic management methods on ASI (A) and MWD (B

شکل  -5مقایسه میانگین اثر نو مدیریت زراعی بر ظرفیت آب قابل دسترس
Figure 5- Comparison the effect of agronomic management methods on available water capacity
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اثر مدیریت زراعی بر مقاومت فروروی خاک

مخصوص ظاهری و رطوبت خاك مزرعه میباشد (.)15

در این مطالع ه مش خص ش د ک ه روش م دیریت زراع ی ت ک
کشتی-حفظ بقایای گیاهی موجب کمترین مق دار مقاوم ت ف روروی
( 0/11مگاپاسکال) گردید .این در حالی اس ت ک ه در روش م دیریت
زراعی تک کشتی مقدار مقاومت فروروی ( 0/40مگاپاسکال) است که
این امر موید سطو نامناسبی از تراکم خاك میباشد .میزان مقاوم ت
فروروی در روش مدیریت تناوب زراعی-حذف بقایای گیاهی کمت ر از
روش تک کشتی-ح ذف بقای ای گی اهی و بیش تر از روش م دیریت
زراعی بقایای گی اهی ب ود (ش کل  .)6از آنج ا ک ه ج رم مخص وص
ظاهری خاك یکی از ویژگیهای فیزیکی موثر بر کیفیت خاك اس ت
و همچنین رابطه مس تقیمی ب ین ج رم مخص وص ظ اهری خ اك و
مقاومت فروروی خاك وجود دارد ،بنابراین مقاومت خاك میتواند ب ه
طور مستقیم رشد ریشه گیاهان را تحت تأثیر ق رار ده د ( .)36نت ایج
فوق با گزارش مرادی و همکاران ( )29نیز مطابقت دارد .نت ایج آنه ا
نشان داد که مقاوم ت ف روروی ه مبس تگی متبت ی ب ا مق دار ج رم
مخصوص ظاهری و درصد رس و همبستگی منف ی و معن یداری ب ا
مقدار مواد آلی و پایداری خاکدانهها داشت .همچنین ب ا ک اهش م اده
آلی و پایداری خاکدانه ،مقدار مقاومت فروروی به صورت لگ اریتمی و
نمایی با شیب زیاد افزایش مییابد .نکته فوق به نوعی دیگ ر اهمی ت
پارامترهای ماده آلی و پایداری خاکدانه را بر مقاومت ف روروی آش کار
میکند .مقاومت فروروی در خاكهایی با صفر تا ی ک درص د ک ربن
آلی باالترین مقدار و با افزایش کربن آلی به تدریج ک اهش م ییاب د
( .)22به نظر میرسد خاكهایی با ماده آلی ک م در براب ر ت نشه ای
ناشی از مرطوب شدن سریع ،ناپایدارند .مقاومت زی اد خ اك در براب ر
ف روروی ،رش د ریش ه را مح دود م یس ازد ،ه دایت هی درولیکی و
نفوذپذیری خاك را کاهش ،روان آب و تلفات خاك را اف زایش داده و
اثر نامطلوبی بر کیفیت خ اك دارد .مقاوم ت ف روروی ب ه متغیره ای
زیادی مانند تراکم ،تخلخل ،بافت و ساختمان ،عوامل سیمانی کنن ده،
ماده آلی و رطوبت خاك بس تگی دارد ،ام ا اغل ب تح ت ت أثیر ج رم
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بیشترین مقدار ه دایت هی درولیکی اش باع خ اك )46/17( (Ks
سانتیمتر بر ساعت) در تیمار سیستم ت ک کش تی-ب ا حف ظ بقای ای
گیاهی و کمترین آن ( 22/77سانتی مت ر ب ر س اعت) در تیم ار ت ک
کشتی-حذف بقایای گیاهی مشاهده شد (ش کل  .)7از آن ج ایی ک ه
حرکت آب در خاك به توزیع و پیوستگی مناف ذ خ اك وابس ته اس ت،
بقایا میتواند موجب افزایش ماده آلی و تشکیل بهت ر خاکدان هه ا در
خاك شود و در نتیجه باعث افزایش فراوانی منافذ درشت ب هوی ژه در
خاكهای متوسو و ریزبافت گردد .با توجه به ای ن ک ه تیم ار بقای ای
گیاهی تخلخل بیشتری نسبت به تیماره ای دیگ ر دارد ،ل ذا احتم ال
وجود خلل و فرج درشت در آن بیشتر ب وده و در نتیج ه آب را بهت ر از
خود عبور داده و هدایت هیدرولیکی اشباع بیشتری را دارا هستند .ل ذا
میتوان نتیجه گرفت ،خاكهایی که در آنها بقایای گیاهی به ج ای
سوزاندن و یا جمعآوری ،به خاك برگردانده میشوند ،بهتر م یتوانن د
آب را از خود عبور دهند .مکری و مهیوز ( )25نی ز ب ه ای ن موض وع
اشاره و برگرداندن بقایای گیاهی به خاك را یک ی از عوام ل اف زایش
نفوذپ ذیری ،بهب ود ه دایت هی درولیکی خ اك و در نتیج ه ک اهش
فرسایش خاك ذکر کردهاند .کایود و همکاران ( )23گزارش کردند که
مدیریت بقایا تأثیر مستقیم و فوری ب ر روی ویژگ یه ای فیزیک ی و
هیدرولیکی خاك دارد .نتایج آنها نشان داد که اگرچه سوزاندن بقای ا
تغییرات معنی داری بر جرم مخص وص ظ اهری ،محت وای رط وبتی،
توزیع اندازه ذرات و ظرفیت رطوبت قابل استفاده خ اك نداش ت ،ام ا
کاهش معن یداری در مق ادیر ه دایت هی درولیکی اش باع ،پای داری
ساختمان ،خاك ،ض ریب ج ذب و س رعت نف وذ آب در خ اك بع د از
سوزاندن بقایای گیاهیرا گزارش کردند .والزانو و همکاران ( )40نشان
دادند از بین بردن پوشش گیاهی از س ط خ اك منج ر ب ه ک اهش
هدایت هیدرولیکی خاك میشود.

شکل  -6مقایسه میانگین اثر نوع مدیریت زراعی بر مقاومت فروروی خاک
Figure 6- Comparison the effect of agronomic management methods soil penetration resistance
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شکل  -7مقایسه میانگین اثر نوع مدیریت زراعی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
Figure 7- Comparison the effect of agronomic management methods on saturated soil hydraulic conductivity

شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف

با توجه به گروهبندی که توسو دکستر ( )8برای کیفیت فیزیک ی
خاك پیشنهاد شده است ( S<0/050خیلی خوب0/050<S<0/035 ،
خ وب 0/035<S<0/02 ،ض عیف و  0/020<Sخیل ی ض عیف) ،در
مطالعه تأثیر نوع مدیریت زراعی بر شاخصهای مورد بررسی مشخص
شد که باالترین مقدار شیب منحنی رطوبتی در نقطه عط ف ()0/053
در مدیریت زراعی تک کشتی-حفظ بقایای گیاهی مشاهده ش د .ای ن
در حالی است که در بررسیهای صورتگرفته مشخص شد ک ه روش
مدیریت زراعی تک کش تی-ح ذف بقای ای گی اهی موج ب ک اهش
معنیدار شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف ( 0/019درصد) نس بت
به سایر تیمارها شد .از سویی دیگ ر م دیریت تن اوب زراع ی-ح ذف
بقایای گیاهی اگرچه بر کلیه شاخصهای مورد بررسی در این پژوهش
تأثیر معنیداری داشت ،اما مقادیر بهدست آمده شیب منحنی رط وبتی
در نقطه عطف کمتر از روش مدیریت زراعی تک کشتی-حفظ بقایای
گیاهی و بیشتر از روش مدیریت تک کشتی-حذف بقایای گیاهی بود.
(شکل  .)8بر اساس این گروه بندی ،تک کشتی-حذف بقایای گیاهی
در گروه خیلی ضعیف ،مدیریت تناوب زراعی-حذف بقایای گی اهی در
گروه خوب و سیستم تک کشتی-با حفظ بقایا در گ روه خیل ی خ وب
قرار گرفت .تیمار سیستم تک کشتی-با حفظ بقایا به علت وجود م واد

آلی مناسب و ساختمان فیزیکی متخلخ ل ،فش ردگی کم ی داش ته و
مقدار شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف در این تیمار باال بود .نتایج
فوق با گزارش عتمانی و همکاران ( )34مطابقت دارد .آنه ا گ زارش
کردند که نامطلوب شدن وضعیت فیزیکی خاك ناشی از ویژگیه ای
ذاتی خاك نبوده و مدیریت نادرست اراض ی مانن د کمب ود م واد آل ی
خاك ،شخم نادرست و تردد زیاد ماشین آالت کشاورزی در ای ن ام ر
مؤثر میباشد.

نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر حاکی از این اس ت ک ه ن وع م دیریته ای
مختلف زراعی اثرات کامال متفاوتی بر ویژگیه ای فیزیک ی و رفت ار
رطوبتی خاك دارد .در بین مدیریتهای م ورد مطالع ه ،سیس تم ت ک
کشتی-با حفظ بقایای گیاهی ( 10تن در هکت ار) بیش ترین اث ر را در
افزایش تخلخل کل ،مادهی آلی ،پایداری خاکدانهه ا و ک اهش ج رم
مخصوص ظاهری و مقاومت فروروی خ اك داش ت .ع الوه ب ر ای ن
مشخص گردید که مدیریت تناوب زراعی-حذف بقای ای گی اهی نی ز
باعث بهبود ویژگیهای فیزیکی خاك میش ود ،ه ر چن د ک ارایی آن
کمتر از تیمار تک کشتی-حفظ بقایای گیاهی بود.

شکل  -8مقایسه میانگین اثر نوع مدیریت زراعی بر شیب منحنی رطوبتی در نقطه عطف
Figure 8- Comparison the effect of agronomic management methods on curve at inflection point
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 در.اثرات مطلوب آن بر ویژگیهای فیزیکی خاك مناس ب م یباش د
حذف بقایای گیاهی ب ا ک اهش م واد-صورتی که سیستم تک کشتی
 اث رات ن امطلوبی ب ر،آلی نسبت به سایر تیمارهای م دیریت زراع ی
-خاكهای زراعی گذاشته که در نهایت منجر به از بین رفتن ویژگ ی
های مطلوب فیزیکی خاك و در نتیجه کاهش عملکرد در محصوالت
، در مجموع از بین روشهای مختلف مدیریت زراع ی.زراعی میشود
با حفظ بقایای گیاهی جهت دستیابی به مدیریت-سیستم تک کشتی
.پایدار پیشنهاد میگردد

ح ذف بقای ای گی اهی-این در حالی است که سیستم تک کشتی
 به نحوی که باعث کمترین،اثرات منفی ویژگیهای یادشده را داشت
 ظرفی ت آب قاب ل اس تفاده و،مقدار م واد آل ی و در نتیج ه تخلخ ل
پایداری خاکدانهها و همچن ین اف زایش ج رم مخص وص ظ اهری و
 براساس نت ایج.مقاومت فروروی خاك در مقایسه با سایر تیمارها شد
این پژوهش به نظر میرسد افزایش ماده آلی و پایداری خاکدانه ی ک
ح ذف بقای ای گی اهی در-راهکار در خاكهای مت راکم ت ک کش تی
 برگرداندن بقایا به خاك به دلی ل.کاهش مقاومت فروروی خواهد بود
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Introduction: Soil is one of the renewable natural resources that take a long time to get renewed; its
destruction or conservation depends on how land is used and managed. Soil quality refers to soil capacity in
maintaining biological fertility, sustainability in plant production and yield. Maintaining soil quality is essential
for sustainable food production and decomposition of organic wastes. Different agronomic managements have
various effects on soil quality indicators. There are few published researches about the effect of various
agronomic managements on soil quality indices in arid and semi-arid regions (such as Iran). Therefore, this study
was conducted to investigate and compare the effects of three different agronomic management including crop
rotation-crop residue removal, monoculture-crop residue removal and monoculture-crop residue retention
systems on some physical indicators of soil quality.
Materials and Methods: In this research, three farms with three crop management systems including crop
rotation-crop residue removal, monoculture-crop residue removal and monoculture-crop residue retention (10
ton per hectare) systems were investigated. In the monoculture-crop residue removal treatment, wheat was
continuously cultivated for 8 years. In the rotation-crop residue removal system, wheat - mung bean were
cultivated in rotation for 2 years. For the monoculture-crop residue retention system, wheat was planted for 10
years, after which the post-harvest residues were mixed with topsoil (0-15 cm). One hundred twenty soil samples
(40 samples from each field) were prepared by systematic sampling from 0 to 15 cm depth. In order to
investigate the effect of different agronomic management on soil physical quality, some indicators including soil
organic matter, total porosity, bulk density, mean weight diameter of aggregates, aggregate stability, available
water capacity, penetration resistance, saturated hydraulic conductivity, and slope of retention curve at inflection
point (S-index) were measured. The experiment was conducted in a randomized complete block design with four
replications. Also, the mean comparison was performed using Duncan's multiple range test.
Results and Discussion: The results of analysis of variance showed that the type of crop management had a
significant effect (p<0.01) on organic matter, total porosity, bulk density, mean weight diameter of aggregates,
aggregate stability, available water capacity, penetration resistance, saturated hydraulic conductivity and Sindex. The results of mean comparison indicated that the monoculture-crop residue removal system resulted in a
significant increase in bulk density (1.31 g cm-3) and soil penetration resistance (0.4 MPa) than other systems,
while the highest organic matter content (1.038 %), porosity (55.7%), mean weight diameter (1.04 mm),
aggregate stability index (28%), available water capacity (0.15%), saturated hydraulic conductivity (46.17 cm h 1
) and S-index (0.053) was observed in the monoculture-crop residue retention system. The most measured
values for soil quality indicators were more in monoculture-crop residual retention system compared with the
other treatments. The amount of S-index of soils under monoculture-crop residual retention, crop rotation-crop
residues removal, and monoculture-crop residual removal systems were 0.053, 0.032 and 0.019, respectively.
The high S-index value of soil under monoculture-crop residual retention system can be attributed to its suitable
amount of soil organic carbon and better soil structural quality. By contrast, in monoculture-crop residue
removal system, elimination of organic matter had undesirable effect on soil porosity, and aggregate stability.
Furthermore, the S-index values of the soils under crop rotation-crop residues removal, and monoculture-crop
residual removal systems are below the Dexter’s soil quality index threshold (0.035); therefore, the results
indicated that the soils are degraded.
Conclusion: The results of this study showed that crop management plays an important role in changing soil
physical quality indicators. Among the studied crop managements, monoculture-crop residue retention
management system showed more positive effects on soil physical parameters than the others. Retention of crop
residues on soil surface increases the soil organic matter which in turn has positive effects on soil properties such
1, 2, 3 and 4- M.Sc. Student, Associate Professors and Assistant Professor Department of Soil Science, Faculty of
Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran, Respectively
(*- Corresponding Author Email: a.farrokhian@scu.ac.ir)
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as aggregate stability, saturated hydraulic conductivity, available water content and slope of retention curve at
the inflection point. On the other hand, the monoculture-crop reside removal treatment, with less soil organic
matter, had more undesirable effects on agronomic soils than other treatments. Based on the results, the effect of
different agronomic management systems on improving soil physical quality indexes was in the following order:
monoculture-crop residue retention >crop rotation-crop residue removal > monoculture-crop residue removal.
According to the results, it can be concluded that soil organic matter is the central index of soil quality, which is
intensely influenced by crop management system. Therefore, in arid and semiarid areas such as Iran, monitoring
of the long-time effect of agronomic management on status of soil organic matter and soil physical indices is
urgent.
Keywords: Crop rotation-crop residue removal, Monoculture- crop residue removal, Monoculture- crop
residue retention, Soil quality indicices
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چکیده
پایداری خاکدانه ،توانایی خاک در نگهداری و حفظ ترتیب فاز جامد و فضای خلل و فرج بعد از اعمال تنشهای مکانیکی است .گرچه تاکنون یک
روش رضایت بخش جامع برای تعیین کیفیت فیزیکی خاک ارائه نشده است ولی پایداری خاکدانه میتواند بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای کیفیت
فیزیکی خاک قلمداد شود .هدف از این مطالعه ،ارزیابی روشهای مناسب و استاندارد تعیین پایداری خاکدانه است که قادر بکه تشکخیص شکرایی کیفکی
فیزیکی خاکهای دارای بافت متوسی در هر دو منطقه خش و مرطوب باشد .تعداد  120نمونه خاک که شصت نمونه مربوط به منطقه مرطوب گیالن
و شصت نمونه دیگر از استان فارس با اقلیم خش انتخاب شدند .هر  10نمونه خاک با بافت مشابه مخلوط شده و در نهایت ی نمونه خاک تعیین شد.
بعد از هوا خش شدن و ال کردن نمونهها ،تعیین بافت بهروش پیپت و کربنآلکی خکاک بکهروش اکسیداسکیون اناکاگ گرفکت .همچنکین نمونکههکای
دستنخورده با استفاده از استوانههای فلزی جهت تعیین ضریب آبگذری اشباع ،منحنی رطوبتی و جرگ مخصوص ظکاهری خکاک برداشکته شکد .تعیکین
هدایت هیدرولیکی اشباع بهروش بار ثابت صورت گرفت .برای اندازهگیری پایداری خاکدانکه ،از روشهکای کمپکر -رزنکا ،ببیزسکونای  ،و دیلینهیکر-
دیبودت استفاده شد .براساس نتایج حاصل از این تحقیق ،مقادیر میانگین وزنی قطر خاکدانهها در روشهای کمپر–رزنا و ببیزسکونای بکرای مطالعکه
پایداری ساختمان در هر دو اقلیم مناسب هستند .اگر ی روش بررسی سریع و ساده از وضعیت ساختمان خاک مورد نیاز باشد ،تسکتهکای سکاده م کل
کمپر-رزنا با اشباع سریع و همچنین ببیزسونای در حالت مرطوب شدن سریع میتوانند مورد استفاده واقع شوند.
واژههای کلیدی :دیلینهیر -دیبودت ،ببیزسونای  ،ساختمان خاک ،کمپر -رزنا ،شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک

مقدمه

1

پایداری خاکدانه ،توانایی خاک در نگهکداری و حفکظ ترتیکب فکاز
جامد و فضای خلکل و فکرج بعکد از اعمکال تکنشهکای مککانیکی یکا
نیروهای مخرب است ( .)15هنگامیکه تنشهای اعمال شده بیش از
نیروهای پیوندی است ،خاکدانههای ضعیف شکسکته شکده و تخریکب
ساختمان خاک را به دنبال دارد ( 2و  .)22روشهکای مختلفکی بکرای
اندازهگیری پایداری خاکدانه وجود دارد که اساس آنها بر خرد شکدن
نمونههای خاکدانه پ از اعمال تنشهای مکانیکی اسکت ( .)1طبکق
نظر بل و شوکال ( ،)2004روشهای ارزیابی پایداری ساختمان خاک
را میتوان به سه گروه تقسیم کرد ( )1 :)24بررسی سهولت پخشکیده
 3 ،1و  -4اعضای هیأت علمی بخش اصالح خاک و مدیریت پایدار اراضی ،مؤسسه
تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
 2و  -5محققین مؤسسه تحقیقات خاک و آب ،سازمان تحقیقات ،آمکوزش و تکرویج
کشاورزی
(* -نویسنده مسئول)Email: Esmaeelnejad.leila@gmail.com :
DOI: 10.22067/jsw.v33i2.73916

شدن 2خاکدانه توسکی روشهکای ککدورتسکنای )2 ،)16( 3ارزیکابی
مقاومت خاکدانه تحت تأثیر انرژی قطرات آب ( )3 ،)6بررسکی توزیکع
اندازه خاکدانه و پایداری آن بهوسیله ال تر ( .)46روشهکای متعکدد
دیگری مبتنی بر روش ال تر ،توسعه یافتهاند که در ی یا چند مورد
زیر با هم تفاوت دارند ( )1 :)25روشهای قبل از مرطوب شکدن (،)5
 )2اندازه خاکدانههای مکورد اسکتفاده ( )3 ،)31اسکتفاده از یک الک
منفرد یا سری ال ها ( 10 ،5و  )25و تفاوت در شدت انرژی مکانیکی
مخرب وارد شده به نمونهها ( )4 ،)1تفاوت در مایع بهکار رفته جهکت
غوطهوری خاکدانهها ( 20و  .)25موارد ذکر شده باعث میشکوند ککه
مقایسه پایداری حاصل از روشهای متفاوت سخت شکود .عکالوه بکر
این هر روش ،بیان متفکاوتی از پایکداری خاکدانکه داشکته ککه باعکث
پیچیدگی مقایسه نتایج آنها میشود .بهعنوان م کال برخکی روشهکا
4
نتایج را براساس درصد خاکدانههکای پایکدار در آب (  ،)WSAبعضکی
2- Ease of dispersion
3- Turbidimetry
4- Water stable aggregate
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دیگر بر حسب میانگین وزنی قطر خاکدانه ( )MWD1و تعکدادی هکم
2
بهصورت شاخص پایداری (  )SIارائه میدهند که همین امکر مقایسکه
آنها را مبهم میکند .البته روشهای سکادهای م کل ارزیکابی بصکری
ساختمان خاک ( )28تا روشهای پیشرفته لیزری و امواج صوتی ()36
نیز توسعه یافتهاند.
در این تحقیق تمرکز بر ارزیابی روشهای استاندارد انکدازهگیکری
خاکدانههای پایدار در آب بهوسیله ال کردن میباشکد .اگرچکه یک
روش مشخص ،رضایتبخش و جامع برای ارزیکابی کیفیکت فیزیککی
خاک ارائه نشده است ،ولی پایداری خاکدانکه بکهعنکوان یک ویژگکی
فیزیکی مهم در تعیین کیفیت فیزیکی خاک کاربرد وسکیعی دارد ( 3و
 .)34البته چندین شاخص دیگر نیز وجود دارند که بهطور غیرمسکتقیم
بهعنوان شاخصهای کیفیت فیزیکی سکاختمان خکاک ککاربرد دارنکد.
بهعنوان م ال رابطه بین توزیع انکدازه ذرات و مکواد آلکی خکاک (،)23
جرگ مخصوص ظاهری ،تخلخل ،تخلخل تهویهای ،رطوبت خکاک در
حد ظرفیت مزرعه و مقدار آب قابل استفاده گیاه ( 35و  .)36برخکی از
این ویژگیها بهخوبی با شاخص  Sکه توسکی دکسکتر ( )12پیشکنهاد
شده ارتباط دارند که یکی از شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک تلقکی
میشود ( .)11در اک ر خاکهکا ،مقکادیر بکزر تکر  Sحکاکی از وجکود
میکروساختارهای خوب توسعه یافتهانکد .ککارآیی شکاخص  Sدر بیکان
کیفیت خاک در مطالعات قبلی دکستر ( 13 ،12و  )14نشان داده شده
است.
هدف از ایکن مطالعکه ارزیکابی روشهکای انکدازهگیکری پایکداری
خاکدانه است که قادر به تعیین شرایی کیفی فیزیکی خاکهای میکان
بافت در دو منطقه خش و مرطکوب باشکد .عکالوه بکر ایکن ارزیکابی
روشهای منتخب از طریق مقایسه آنها با سایر شاخصهکای کیفکی
فیزیکی خاک با هدف اسکتفاده از پایکداری خاکدانکه بکهعنکوان یک
شاخص قابل اطمینان از وضعیت ساختمان خاک انااگ شد.

مواد و روشها
نمونهبرداریوتجزیهخاک 


تعداد  120نمونه خاک که شصت نمونه مربوط به منطقه مرطوب
و از سطح استان گیالن با اقلیم خیلی مرطکوب بکا میکانگین بارنکدگی
سالیانه  1285میلیمتر و میانگین دمای سالیانه  16درجه سانتیگراد و
شصت نمونه دیگر از سطح استان فارس با اقلکیم خشک و میکانگین
بارندگی سالیانه  225میلکیمتکر و متوسکی دمکای سکالیانه  27درجکه
سانتیگراد بهعنوان منطقه خش انتخاب شدند .هر  10نمونه خاک با
بافت مشابه مخلوط شده و در نهایت یک نمونکه خکاک تعیکین شکد.
1- Mean weight diameter
2- Stability index

ویژگیهای این خاکها در جدول  1ارائه شدهاند .نمونهبرداری از بیه
سطحی  0-20سانتیمتری صورت گرفت .بعد از هکوا خشک شکدن و
ال کردن نمونهها ،تعیین بافت بهروش پیپت ،ککربن آلکی خکاک بکه
روش اکسیداسیون و پایداری خاکدانه نیز به روشهای گوناگونی ککه
در ادامه به آن پرداخته خواهد شد در سه تکرار انااگ گرفت (.)40
همچنین نمونههای دستنخورده با استفاده از استوانههای فلکزی
(با قطر و ارتفاع  5سانتیمتر) از بیه  5-15سانتیمتری خکاک جهکت
تعیین ضریب آبگکذری اشکباع ،منحنکی رطکوبتی و جکرگ مخصکوص
ظاهری خاک برداشته شد .تعیین هدایت هیدرولیکی اشکباع بکه روش
بار ثابت صورت گرفت .منحنی رطوبتی خاک نیز بر اساس اندازهگیری
مقدار رطوبکت خکاک در هفکت مککش  150 ،100 ،50 ،30 ،10 ،0و
 1500کیلو پاسکال ترسیم شد .جرگ مخصوص ظاهری خاک خشک
در پتانسیل ماتری  -10کیلوپاسکال تعیین شد .با استفاده از دادههای
منحنی رطوبتی شاخصهای ظرفیت تهویه ( ،3(ACآب قابل اسکتفاده
5
4
گیاه ) (PAWCو مقدار نسبی رطوبت ) )28( (RWCتعیین شدند:
()1
()2
()3
،و
،
،
در معادبت فوقالکذکر،
بهترتیب مقادیر رطوبت در مکشهای ،300 ،100 ،0
سانتیمتر میباشد.

و 15000
برای اندازهگیری پایداری خاکدانههکا از نمونکههکای هکوا خشک
استفاده شد .به این منظور از سه روش متفاوت  )1روش دیلینهکر و
دیبودت ( )10که بر اساس ال تر و با استفاده از ال های مضکاعف
انااگ شد )2 ،روش لیبیزسونای ( )25و )3و روش کمپر و رزنا ()23
بهوسیله ی ال تر انااگ شد .در روش دیلینهر و دیبکودت ابتکدا
نمونههکای خکاک پک از هوا خش شدن از ال  8میلیمتری عبور

داده شد .سپ  20گرگ از خاک ال شده ی بار بهصکورت رطوبکت
هوا خکش (پیش تیمار مرطوب کردن سریع) و بکار دیگکر با رطوبت
گناایش (پکیش تیمار مرطوب کردن آهسکته) بکر روی یک سککری
ال بهترتیب از باب به پکایین ( 0/05 ،0/25 ،0/5 ،1 ،2 ،4میلکیمتکر)
ریخته شد و با سرعت  30نوسکان در دقیقکه و زمکان  5دقیقکه تحکت
ال تر قرار گرفت .روش لیبیزسونای شامل سکه مرحلکه اسکت)1 :
خی کردن خاکدانهها )2 ،غربال کردن آنها در اتانول  96درصکد ،و
 )3جمعآوری مواد به جا مانده بر روی غربال  0/05میلیمتری .خش
کردن آن و غربال کردن آنها با سری الک هکای  0/25 ،0/5 ،1 ،2و
 0/1میلیمتر است.
3- Air capacity
4- Plant available water capacity
5- Relative water content
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جدول  -1ویژگی خاکهای مورد مطالعه مناطق مرطوب گیالن ( )G1-G6و خشک استان فارس ()F1-F6
)Table 1- Studied soil properties of Guilan moist regions (G1-G6) and Fars arid regions (F1-F6

کربن آلی

شن

سیلت

رس

Organic carbon

Sand

Silt

Clay

()g.kg-1
42.6

516.2

198.6

285.2

کالس بافت

خاک

Texture class

Soil

لوگ رسی شنی SCL

G1

لوگ رسی CL

G2

24.4

426.7

282.3

291

17.5

476.5

350.7

172.8

لومی L

20.3

284.7

485.8

229.5

لومی L

G4

29.1

156

583

261

لوگ سیلتی SiL

G5

16.1

75.6

501.3

423.1

رسی سیلتی SiC

G6

10.6

743.9

119.6

136.5

لوگ شنی SL

F1

10.4

207.6

627.9

164.5

لوگ سیلتی SiL

F2

9.4

216.9

657.7

125.4

لوگ سیلتی SiL

F3

9.6

370.5

531.8

97.7

لومی L

F4

8.1

475.2

371.8

153

لومی L

F5

6.5

379.7

519

101.3

لوگ سیلتی SiL

F6

 MWDاز مقدار خاکدانه باقیمانده بر روی هکر الک محاسکبه و
معموبً بر حسب میلیمتر بیان میشود .روش کمپر و رزنا ( )23مبتنی
بر غربکال ککردن خاکدانکههکا در آب اسکت .بکرای ایکن منظککور 20
گکرگ خاکدانکه هکوا خشک در غربکال  0/25میلککیمتکری بککا قطکر
دهانکه  6سانتیمتر ریخته شد و بکرای اشککباع کککردن تککدریای در
داخل دسیکاتور قرار گرفت .پ از اشککباع غربککال  0/25میلکیمتکر
داخل دستگاه غربال تر که مخصکوص انکدازهگیری ایکن نمایکه بکود،
قرار داده شکد .مکدت غربکال ککردن خاکدانکههکا در آب مقطکر پککنج
دقیقکه ،ارتفکاع نوسکان یک سکانتیمتکر و شکدت آن  30نوسکان در
دقیقه انتخکاب شکد .در این روش  WSAبهعنکوان مکالک پایککداری
برابکر بکا نسبت وزن خاکدانههای متالشی نشکده بکه وزن اولیکه آنها
پ از کسر شن بزرگتکر از  0/25میلکیمتکر است .نتیاکه بکهصکورت
درصد خاکدانههای پایکدار بیکان میشود.
همه تازیهها در سه تکرار صورت گرفت .در روش دیلکینهکر و
دیبودت ( )10که در ایناا به اختصار  dLdBنامیده میشود ،نتایج بر
حسب  MWDبیان مکیشکود .شکاخص ناپایکداری ،)IS( 1بکر اسکاس
تفاوت بین  MWDاولیه (ال خشک ) و  MWDنهکایی (الک تکر)
قابل محاسبه است .معکوس  ISشکاخص پایکداری یکا  SIاسکت ککه
مقیاسی از پایداری خاکدانهها است ( .)SI=1/ISدیلینهر و دیبودت
( ،)9برای خاکهای متوسی بافت بلژی بر اساس  SIطبقهبندی زیر
را ارائه کردهاند SI :بیشتر از ی نشاندهنده پایکداری عکالی0/8-1 ،

1- Instability index

G3

خیلی خوب 0/66-0/8 ،خکوب 0/5-0/66 ،نامناسکب و کمتکر از 0/5
حاکی از کالس پایداری بد است (.)9
روش لیبیزسونای ( ،)24که در ایناا به اختصار  LBنشان داده
میشود ،دارای سه تیمار مختلف است که بیانگر حالکتهکای مختلکف
مرطوب شدن است :مرطوب شدن سریع ( ،)LB1مرطوب شکدن آراگ
( ،)LB2پکیش تیمکار مرطکوب شکدن و سکپ شکسکتگی مکککانیکی
خاکدانهها بهوسیله تکان دادن ( .)LB3پایداری خاکدانه حاصل از سه
روش فککوق بککهصککورت محاسککبه  MWDو  SIبیککان مککیشککوند.
لیبیزسونای ( ،)24بر اسکاس مقکادیر  MWDحاصکل از تیمارهکای
فوقالذکر کالسهای پایداری زیر را بیکان ککرده اسکت :اگکر MWD
بیشتر از  2باشد خیلی پایدار 1/3-2 ،پایدار 0/8-1/3 ،متوسکی-0/8 ،
 0/4ناپایدار و کمتر از  0/4خیلی ناپایدار است.
روش  Yoderکه بهوسیله کمپر و رزنا ( )23تعدیل و اصالح شده
است و در ایناا با عالمت اختصاری  KRنمایش داده میشکود ،بکرای
اندازهگیری خاکدانههای هوا خش  1-2میلیمتری بهکار رفت .روش
مذکور مبتنی بر ال کردن خاکدانهها در آب است .بکدین منظکور 20
گرگ خاکدانه هوا خش در ال  0/25میلیمتری ریخته شده و بکرای
اشباع کردن تدریای آنها در داخل دسیکاتور و پتانسیل ماتریک -3
سانتیمتر بهمدت  30دقیقه قرار گرفت .پ از اشباع شدن آراگ ()SW
و سریع ( ،)FWال  0/25میلیمتری در درون دستگاه ال تکر قکرار
گرفته و به مدت  3دقیقه در یک سکرعت ثابکت و کنتکرل شکده (30
نوسان در دقیقه) در آب مقطر ال شد .در این روش WSA ،بهعنوان
مالک پایداری برابر با نسبت وزن خاکدانههای متالشی نشده به وزن
اولیه آنها پ از کسر شن بزرگتر از  0/25میلکیمتکر اسکت .سکپ
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 MWDبر حسب  WSAمحاسبه میشود (:)4
()4
در آن Ws :همان  d ،WSAمیانگین قطر خاکدانههکا و  Wtوزن
کل نمونه بهکار رفته است.
در این مطالعه برای روشهای  dLdBو  LBیک خکاک خیلکی
پایدار ،خاکی است که بیش از  70درصد خاکدانههای پایدار در آب آن،
بر روی ال  0/5میلیمتر و بابتر قرار گرفته باشد .این مقکدار بکرای
خاک ناپایدار کمتر از  50درصکد اسکت .در روش  ،KRخکاک پایکدار،
خاکی است که بیش از  70درصد خاکدانهها پ از ال تکر ،بکر روی
ال  0/25میلیمتری قرار گیرد و در مورد خاک ناپایدار این رقم کمتر
از  50درصد است.
همچنین از توزیع انکدازه ذرات و مقکدار ککربن آلکی خکاک بکرای
محاسبه شاخص پایداری ساختمانی ( )SIاسکتفاده شکد .ایکن شکاخص
بهوسیله پییری ( )32پیشنهاد شد و بیانکننده خطر تخریب ساختمان
خاک ناشی از تخلیه کربن آلی خاک است:
()5
در رابطه  5همه مقادیر بر حسب درصد است.
طبقهبندی ارائه شده توسی پییری بر حسب  SIبدین شرح است:
اگر  SIکمتر از  5درصکد باشکد نشکان مکیدهکد ککه خکاک از لحکا
ساختمانی تخریب شده است 5-7 ،درصد بیانگر خطکر زیکاد تخریکب
ساختمان خاک 7-9 ،درصد خطر کم تخریب ،بیش از  9درصد حاکی
از وجود مقادیر کافی کربن آلی جهت ابقا و پایداری سکاختمان خکاک
است.
با استفاده از نرگ افزار  RETCمعادله ونگنوختن ( )43بر دادههای
اندازهگیری شده منحنی رطکوبتی بکرازش داده شکد و پارامترهکای آن
مشخص شدند.
()6
که در آن و بهترتیب رطوبت اشباع و باقیمانده (بر اساس
کیلوگرگ بر کیلوگرگ) h ،مکش بر حسکب سکانتیمتکر m ، ،و  nنیکز
پارامترهای شکل منحنی هستند .معادلکه زیکر جهکت محاسکبه شکیب
منحنی رطوبتی در نقطه عطف منحنکی رطکوبتی ،S-Index ،بکهککار
رفت:
()7
با توجه به اینکه مقدار شاخص  Sهمواره منفی است ،لکذا از قکدر
مطلق آن استفاده میشود .بر اساس  ،Sاین طبقهبندی ارائه شده است
( :)13اگر  Sبیش از  0/035باشد شاخص کیفیت فیزیکی خاک خکوب
است 0/02-0/035 ،ضعیف و کمتر از  0/02خیلی ضعیف میباشد.

تجزیهآماریدادهها 


جهت بررسی تفاوتهای آماری بین روشهای گوناگون ،مقایسکه
میانگین از طریق آزمون  LSDو برای تعیکین میکزان تیییرپکذیری یکا
همگنی روشها از آزمون تعیین همگنی  Leveneاستفاده شد .میکزان
شباهت بین روشها بهصورت مقیاسبندی چند بعکدی بکا اسکتفاده از
روش  ALSCALدر نرگافزار  SPSSبر روی دادههای استاندارد شکده
انااگ شد .در این روش دادهها بر اساس تشابهات یکا تفکاوتهایشکان
دستهبندی ،رتبهبندی و ترجیح داده میشوند .سپ تشابهات موجکود
را به شکل نقکاطی در یک فضکای چنکد بعکدی در آورده و آنهکا را
بهگونهای پیکربندی میکند ککه حکداک ر تطکابق را داشکته باشکند .از
مککاتری همبسککتگی  Spearman Rhoجهککت بیککان عککددی درجککه
همبستگی بین شاخصهای پایداری روشهای مختلف اسکتفاده شکد.
این عملیات نیز در نرگافزار  SPSSانااگ شد.

نتایج و بحث
برای نمایش دادههای پایداری خاکدانهها با ی شاخص مشترک،
نتایج حاصل از سکه روش ذککر شکده در مکواد و روشهکا بکر حسکب
 MWDبیان شدند .البته بر اساس روش بهکار رفته در بعضکی مکوارد
مقادیر  WSAو  SIنیز آورده شده اسکت (جکدول  .)2تفکاوت MWD
اولیه و نهایی نشانگر مقایسه وضعیت خاکدانهها پ از ال خش و
تر است .در مورد روش  ،dLdBمقدار  MWDاولیکه  4/45میلکیمتکر
بود .خاکهکای  G2 ،G1و  G5کمتکر از  20درصکد ککاهش MWD
داشتند .خاکهای  G6و  F3به میزان  30-40درصد و سایر خاکهکا
بیش از  50درصد کاهش نسکبت بکه  MWDاولیکه داشکتند .ککاهش
بیشتر در مقدار  MWDبیان کننده ناپایداری بیشتر و بنابراین شاخص
 SIکمتر است .خاکهکای  G2 ،G1و  G5دارای  SIdLdB<1و درجکه
پایککداری عککالی F3 ،دارای درجککه پایککداری خاکدانککه خککوب بککا
 SIdLdB=0/68و سککایر خککاکهککا دارای شککاخص پایککداری پککایین و
 SIdLdB>0/66بودند.
همانطور که در شکل  1قسمتهکای الکف و ب نشکان داده شکده
است ،بیش از  70درصد از خاکدانههای پایدار در آب خاکهکای ،G1
 G2و  G3دارای قطر  2-8میلیمتکر و  50-70درصکد خاکدانکههکای
خاکهای  F2 ،F1 ،G6 ،G3و  F3دارای ایکن قطکر بودنکد .در مکورد
سایر خاکها بیش از  50درصکد جرمکی خاکدانکههکای پایکدار در آب،
دارای قطر کمتر از  0/5میلیمتکر بودنکد .بکهطکور کلکی روش dLdB
نشان داد که خاکهای  G3 ،G2 ،G1و  F3خاکهکایی بکا پایکداری
خاکدانه بیشتر و شرایی ساختمانی "خوب" هستند.
شکل  2توزیع اندازه خاکدانهها پ از هر سه تیمکار روش  LBرا
نمایش میدهد .توزیع اندازه خاکدانهها بکهوضکوح متکأثر از تیمارهکای
مورد استفاده بود .در خاکهای مناطق مرطوب ،خاکهای  G2 ،G1و
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 G5بیشترین نسبت خاکدانههای  2-5میلیمتر را پ از هر سه تیمار
روش  LBداشتند .سایر خاکها پ از تیمار  LB1بیش از  50درصکد
جرمی خاکدانهها در بین ال های  0/05-0/5میلیمتکر قکرار داشکتند.
همچنین پ از تیمارهای  LB2و  40-50 LB3درصد از خاکدانکههکا
بین ال های  0/2-2میلیمتر قرار گرفتند.
ر خاکهای مناطق خش ( ،)F1-F6روند توزیع اندازه خاکدانهها
در هر سه تیمار  LBمتفاوت از خاکهای منطقه مرطوب بود .پک از
اعمال تیمار  ،LB1بیش از  50درصد جرمی خاکدانهها بین الک هکای
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 0/1-0/5میلیمتر قرار گرفتند .بعد از تیمار  LB2تخریب خاکدانکههکا
در خاکهای F1و  F2خیلی کم بود؛ بهطوریکه بکهترتیکب  91و 82
درصد از خاکدانهها بین ال های  2-5میلیمتری قرار داشته که ایکن
وضعیت در خاکهای  F5 ،F4 ،F3و  F6متفاوت بود .پک از اعمکال
تیمار  LB3بیش از  50درصد از خاکدانههای خاکهای ،F4 ،F3 ،F1
 F5و  F6دارای قطر  0/5-2میلیمتر بوده ،در حالیکه در مورد خکاک
 F2بیش از  50درصد خاکدانهها روی ال های  2-5میلکیمتکر جمکع
شده بودند.

جدول  -2میانگین مقادیر شاخصهای پایداری در خاکهای مورد مطالعه
G6
(0.5)2.62
)0.55(0.16
)0.93(0.17
)1.89(0.33
)1.99(0.34
)0.58(0.07
)0.84(0.03
)57.3(5.97
)83.6(0.24
F6
)0.71(0.32
)0.25(0.05
)0.31(0.19
)1.99(0.23
)0.75(0.05
)0.35(0.09
)0.71(0.02
)34.9(8.18
)71.3(0.61

Table 2- Mean values of stability indicators in studied soils
G1
G2
G3
G4
G5
)3.63(0.06) 3.58(0.15) 2.29(0.31) 1.93(0.70
)3.97(0.08
)1.22(0.10) 1.15(0.21) 0.46(0.07) 0.40(0.15
)2.07(0.31
)1.78(0.19) 1.86(0.22) 0.51(0.06) 0.79(0.33
)2.99(0.09
)3.46(0.01) 3.37(0.05) 1.64(0.16) 1.99(0.44
)3.46(0.02
)3.15(0.12) 3.18(0.06) 1.50(0.10) 1.82(0.43
)3.38(0.02
)0.73(0.05) 0.61(0.07) 0.18(0.02) 0.42(0.11
)1.00(0.02
)1.02(0.03) 0.82(0.03) 0.77(0.05) 0.68(0.02
)1.01(0.02
)70.8(4.67) 82.2(5.39) 37.1(4.37) 43.1(10.43) 93.4(1.47
)92.7(1.70) 99.3(0.42) 91.1(0.88) 68.9(0.87
)97.7(0.24
F1
F2
F3
F4
F5
)2.11(0.22) 2.92(0.33) 2.92(0.33) 0.82(0.17
)0.75(0.21
)0.43(0.04) 0.43(0.04) 0.66(0.14) 0.28(0.01
)0.26(0.03
)0.73(0.10) 0.67(0.09) 0.53(0.07) 0.33(0.06
)0.34(0.12
)3.25(0.05) 2.85(0.37) 1.60(0.17) 2.04(0.27
)2.00(0.04
)0.65(0.08) 1.98(0.18) 0.71(0.03) 0.80(0.08
)0.72(0.16
)0.46(0.10) 0.41(0.10) 0.40(0.08) 0.38(0.12
)0.32(0.21
)0.84(0.02) 0.90(0.17) 0.83(0.01) 0.76(0.04
)0.69(0.03
)44.9(8.34) 37.9(9.95) 34.5(7.17) 39.6(11.46) 35.2(12.12
)82.3(1.00) 83.7(0.75) 77.2(0.62) 74.4(3.21
)69.6(0.21
Values are presented in parentheses are standard deviation.

MWDdLdB
SIdLdB
MWDLB1
MWDLB2
MWDLB3
MWDKRFW
MWDKRSW
WASKRFW
WASKRSW
MWDdLdB
SIdLdB
MWDLB1
MWDLB2
MWDLB3
MWDKRFW
MWDKRSW
WASKRFW
WASKRSW

مقادیر داخل پرانتز انحراف معیار دادهها هستند.

شکل  -1توزیع اندازه خاکدانه خاکها( ،الف) :منطقه مرطوب (( ،)G1-G6ب) :منطقه خشک ( )F1-F6بر اساس روش dLdB
Figure 1- Distribution of soils aggregate size, (a): moist region (G1-G6), (b): arid region (F1-F6) according to dLdB method
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شکل  -2توزیع اندازه خاکدانه بر اساس روش  LBبرای خاکهای مناطق مرطوب ( )G1-G6و خشک ()F1-F6
)Figure 2- Distribution of aggregate size according to LB method for moist region soils (G1-G6) and arid region (F1-F6

این تفاوتها بکین تیمارهکای  ،LBبکرای همکه خکاکهکا بکهجکز
خکککککاکهکککککای  G6و  F1بکککککه ایکککککن شکککککرح اسکککککت:
 .MWDLB2>MWDLB3>MWDLB1بککر اسککاس  MWDLB1خککاک

 G5در کالس خیلی پایکدار G1 ،و  G2پایکدار G6 ،متوسکی و سکایر
خاکها ناپایدار هستند .بر حسکب  MWDLB2همکه خکاکهکا در رده
خیلی پایدار و پایدار قرار میگیرند و در نهایکت طبکق  ،MWDLB3در
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کالس خیلی پایدار و پایدار قرار میگیرند بهجکز خکاکهکای ،F3 ،F1
 F4که در گروه خاکهای ناپایدار قرار میگیرند.
برای هر دو مورد خاکهکای مکورد بررسکی در منکاطق خشک و
مرطوب ،در بین تماگ روشهای اندازهگیری پایکداری خاکدانکه ،روش
 ،LBمقادیر  MWDبیشتری ارائه داد که نشان مکیدهکد ایکن روش
بیش از سایرین از فروپاشی و تخریب خاکدانهها جلکوگیری مکیکنکد.
تفاوت در روند مشاهده شده از تیمارهای مختلف روش  LBحکاکی از
این است که تیمکار  LB2خکاکهکای بیشکتری را در رده پایکدار قکرار
میدهد؛ بهطوریکه خاکهکایی ککه در اثکر تیمکارهکای  LB1و LB3
کالس ناپایدار داشتند در اثر  LB2در کالس پایدار قرار گرفتند.
نتایج حاصل از روش  KRبکر حسکب  WSAو  MWDگکزارش
شدهاند .با توجه به  ،WSAپ از پیش تیمار مرطکوب شکدن سکریع،
کالسهای پایداری زیر قابل رویت است :خاکهکای  G2 ،G1و G5
خیلی پایدار G6 ،پایدار و سایر خکاکهکا ناپایکدار هسکتند (جکدول .)2
کککاهش  MWDپ ک از مرطککوب شککدن سککریع خاکدانککههککای 1-2
میلیمتری برای خاک  30 G5درصد ،خاکهای  G2 ،G1و -60 G6
 50درصد و بیش از  70درصد برای سایر خاکها مکیباشکد .مقایسکه
کاهش  MWDاین روش با روشهای قبلی نشان میدهد بهجز خاک
 G5هنگامیکه ال تکر پک از پکیش تیمکار مرطکوب شکدن سکریع
خاکدانهها صورت میگیرد که خاکدانههای  1-2میلیمتری مقاومت و
پایداری کمتری دارند .جدول  2نشان میدهد هنگامیکه پکیش تیمکار
مرطوب شدن آراگ بر روی خاکدانهها اعمال میشکود ،همکه خکاکهکا
خیلی پایدار هستند و  50-70درصد از خاکدانهها پ از الک ککردن
بککاقی مککیماننککد .نتککایج نشککاندهنککده کککاهش کمتککر از  30درصککد
 MWDKRSWبرای همه خاکهاست .در نتیاه هنگکامیککه از پکیش
تیمار مرطوب شدن آراگ در پتانسیل ماتری  -3سانتیمتری به مکدت
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 30دقیقه استفاده شد همه خاکها پ از تکان خوردن در ال تر در
کالس خیلی پایدار قرار میگیرند .این مطلب حاکی از این اسکت ککه
پایداری خاکدانه خاکهای متوسی بافت مورد مطالعه بهشدت متأثر از
مقدار رطوبت خاکدانهها قبل از ال تر است.
تازیه تفاوت بین ضرایب تیییرات روشهکای مختلکف بکا هکدف
مقایسه تیییرپذیری در کالس ارائه شکده توسکی روشهکای مختلکف
صورت گرفت (جدول  .)3طبق جدول  3در خاکهای مناطق مرطوب
دو گروه تشکیل شده اسکت KRFW .و  LB1در یک گکروه و  LB3و
 LB2در ی گروه دیگر قرار دارند .بهعبارتی بکر طبکق نتکایج آزمکون
 ،Leveneروشهایی که دارای همگنی ضریب تیییرات بودند در یک
گروه قرار گرفتکهانکد ککه حکاکی از مشکابه بکودن نتکایج روشهکا در
کالسبندی کیفیت خاکهای مورد مطالعه است .روشهکایی ککه بکر
پایه مرطوب شدن آراگ هستند یعنی  LB2و  KRSWدر دو گروه ماکزا
از هم قرار گرفتهاند .این تفاوت در گروهبندی مؤید این مطلکب اسکت
که فرآیند بهکار رفته در هکر روش خاکدانکههکا را بکا شکدت متفکاوتی
تخریب میکننکد .در مکورد روشهکای  LB1 ،KRFW ،dLdBو LB3
انککرژی وارد شککده بککر خاکدانککههککا توسککی تکککان دادن ،مخککربتککر از
روشهایی است که قبل از اعمال ال تر از پیش تیمار مرطوب شدن
آراگ استفاده میکنند .هر دو روش تعیکین  MWDLB2و MWDKRSW
با حذف هوا از خاکدانهها آغاز میشوند (پیش مرطوب شکدن در یک
ماتری مشخص بهوسیله آب و اتانول) قبل از اینکه انرژی بهصکورت
دستی یا مکانیکی به خاکدانهها وارد شود .ولی تفاوت ایااد شده بکین
دو روش فوقالذکر میتواند به دبیل زیر باشد )1 :روش  LB2نسکبت
به  KRدوره ال کوتاهتری دارد )2 ،غوطهوری خاکدانهها در مایعکات
متفاوت برای ال تر و  )3اندازههای مختلکف خاکدانکههکای اسکتفاده
شده.

جدول  -3آمارههای شاخصهای پایداری مربوط به خاکهای مناطق مرطوب و خشک
Table 3- The statistics of stability indicators of moist and arid regions soils

بیشینه
Max

کمینه
Min

3.67
1.29
1.06
3.45
2.47
0.69
0.93
60.17
88.58

0.15
0.23
0.24
0.00
0.46
0.24
0.69
24.00
67.67

خاکهای خشک
Arid soils
انحراف
ضریب

خاکهای مرطوب
Moist soils
انحراف
ضریب

میانگین
Mean

نام اختصاری
Abbreviations

کمینه
بیشینه
میانگین
معیار
تغییرات*
معیار
تغییرات*
Min
Max
Mean
St. Dev.
CV
St. Dev.
CV
MWDdLdB
3.00
0.88
29c
0.95
4.12
1.83
1.32
72b
SIdLdB
1.07
0.74
69
0.29
3.03
0.52
0.30
57
MWDLB1
1.47
0.87
59b
0.32
3.18
0.58
0.19
33bc
MWDLB2
2.63
0.86
33a
1.16
3.53
2.47
0.82
33a
MWDLB3
2.50
0.79
31a
1.13
3.42
1.06
0.61
57c
MWDKRFW
0.59
0.26
45b
0.14
1.04
0.41
0.11
26c
MWDKRSW
0.86
0.13
15b
0.61
1.07
0.83
0.06
7.2d
WSAKRFW
64.03
21.27
33
33.67 95.50
39.28
9.55
24
WSAKRSW
88.76
11.40
12
54.75 99.33
79.44
6.01
7.5
*بررسی همگنی ضرایب تیییرات از طریق آزمون Leveneبین  MWDروشهای مختلف.
*Homogeneity investigation of correlations variation by Levene test among MWD from different methods.

شاخص
Indices

روشها
Methods

MWD
SI

dLdB

MWD

LB

MWD
KR
WSA
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 ،MWDLB3 ،MWDKRFWو  MWDLB1در انککدازهگیککری پایککداری
خاکدانه مشابه میباشند .انتظار میرود هنگکاگ اسکتفاده از روشهکای
 dLdB ،KRSWو  LB2در مقایسه با روشهکای  LB3 ،KRFWو
 LB1طبقه بنکدی متفکاوتی از شکاخص کیفیکت فیزیککی ارائکه شکود
( ،)P>0/01اما بر خکالف خکاکهکای منکاطق مرطکوب ،همبسکتگی
معنیداری بین اک ر روشهای تعیکین پایکداری خاکدانکه یافکت نشکد
(جدول .)4

از طرف دیگر اک ر روشهای بهکار رفته برای اندازهگیری پایداری
خاکدانه در خاکهای منطقه مرطوب دارای ضرایب همبستگی بابیی
با یکدیگر هستند (جدول  .)4بابترین همبسکتگی بکین  MWDLB1و
 MWDKRFWمؤید نتایج مشابه آنهاست .این روشها در میزان نیروی
مخرب وارد بر خاکدانهها شباهت داشکته ککه باعکث افکزایش میکزان
تخریب خاکدانههای ناپایدار میشوند .حتی اگر آنها شامل اندازههای
مختلف خاکدانهها باشند ولی نیکروی مککانیکی تخریکب و فروپاشکی
یکسانی بر خاکدانهها اعمال میکنند.
در مککورد خککاکهککای منککاطق خشکک  ،کککارآیی روشهککای

جدول  -4ماتریس همبستگی ( )Spearman Rhoروشهای استفاده شده برای ارزیابی پایداری خاکدانه
Table 4- Spearman correlation matrix of used methods for aggregate stability assessment
MWDdLdB
MWDLB1
MWDLB2
MWDLB3
MWDKRFW

MWDKRSW
**0.73

**0.91

**0.90

**0.85

**0.92

1.00

MWDdLdB

**0.63

**0.98

**0.94

**0.89

1.00

**-0.74

MWDLB1

*0.70

**

**

**

**

-0.74

MWDLB2

**0.66

**0.93

-0.03ns

0.12ns

-0.38ns

MWDLB3

**0.64

1.00

ns

ns

ns

1.00

0.18ns

0.86

0.90

1.00
ns

0.07

0.33ns

**

1.00

-0.00

*-0.42

0.86

0.10

-0.33ns

0.34

MWDKRFW

0.19ns

MWDKRSW

مقادیر واقع در سمت چپ قسمت باب مربوط به مناطق مرطوب و در قسمت پایین بهسمت راست مربوط به مناطق خش
* ns ،p>0/01** ،p>0/05عدگ معناداری.

است.

Located values in left above part related to moist regions and in right below part related to arid regions.
*p<0.05, **p<0.01, ns no significant.

جدول  -5میانگین شاخصهای کیفیت برای خاکهای مناطق مرطوب و خشک
Table 5- Quality indicatorsmean for moist and arid regions soils
F6
0.65
)(0.05
2.13
)(0.29
1.23
)(0.11
0.06
)(0.03
0.16
)(0.04
0.65
)(0.04
0.06
)(0.005
0.36
)(10.36

F5
0.81
)(0.06
2.01
)(0.21
1.12
)(0.09
0.05
)(0.03
0.17
)(0.02
0.62
)(0.05
0.06
)(0.004
0.32
)(8.28

F4
0.96
)(0.07
2.63
)(0.20
1.46
)(0.10
0.05
)(0.01
0.18
)(0.01
0.73
)(0.03
0.061
)(0.003
0.36
)(9.64

F3
0.94
)(0.05
2.08
)(0.14
1.51
)(0.09
0.09
)(0.04
0.16
)(0.01
0.65
)(0.07
0.057
)(0.008
18.90
)(31.31

F2
1.04
)(0.10
2.91
)(0.21
1.44
)(0.11
0.07
)(0.03
0.17
)(0.02
0.72
)(0.07
0.059
)(0.009
11.11
)(224.1

F1
1.06
)(0.15
7.79
)(1.03
1.33
)(0.09
0.17
)(0.01
0.17
)(0.01
0.49
)(0.02
0.086
)(0.01
77.00
)(102.5

G6
1.61
)(0.37
2.98
)(0.63
1.53
)(0.11
0.05
)(0.01
0.13
)(0.02
0.82
)(0.04
0.038
)(0.005
2.30
)(117.2

G5
2.91
)(0.53
5.94
)(1.09
1.65
)(0.06
0.04
)(0.02
0.13
)(0.01
0.82
)(0.05
0.038
)(0.003
0.75
)(3.49

G4
2.03
)(0.54
4.97
)(1.69
1.34
)(0.05
0.05
)(0.02
0.18
)(0.02
0.78
)(0.04
0.057
)(0.005
0.87
)(1.18

G3
0.75
)(0.06
2.48
)(0.16
1.55
)(0.09
0.08
)(0.01
0.13
)(0.01
0.68
)(0.03
0.047
)(0.002
0.88
)(1.62

G2
2.44
)(0.56
7.32
)(1.67
1.41
)(0.09
0.12
)(0.04
0.17
)(0.08
0.65
)(0.10
0.047
)(0.01
25.97
)(16.87

G1
4.26
)(0.31
15.25
)(1.95
1.10
)(0.08
0.16
)(0.05
0.13
)(0.03
0.66
)(0.07
0.048
)(0.015
53.82
)(416.9

Indices
SOC
SI
BD
AC
PAWC
RWC
S-Index
Ksat

 :SOCکربن آلی خاک ( :SI ،)%شاخص پایداری ساختمان  :BD ،)%( Pieriجرگ مخصوص ظاهری ( :AC ،)Mg m-3ظرفیت تهویه کل خاک ( :PAWC ،)m3m-3مقدار
رطوبت قابل استفاده گیاه ( :RWC ،)m3m-3ظرفیت رطوبت نسبی ( :S-Index ،)m3m-3نقطه عطف منحنی رطوبتی و شاخص کیفیت  :Ksat ،Dexterهدایت هیدرولیکی
اشباع (میانگین هندسی.)cmh-1 ،
انحراف معیار هر شاخص در پرانتز ارائه شده است (.)±
SOC: soil organic carbon (%), StI: pieri structure stability indicator (%), BD: bulk density (mgm-3), AC: aeration capacity of total
soil (m3m-3), PAWC: plant available water capacity (m3m-3), RWC: rational water capacity (m3m-3), S-Index: turning point of
moisture curve and Dexter quality index, Ksat: saturation hydraulically conductivity (geometric mean cmh -1).
Standard deviation for each index is presented in parentheses (±).
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برای انتخاب ی روش ارزیابی پایداری خاکدانکه مناسکب بکرای
خاکهای خش و مرطوب ،اعتبار آنهکا از طریکق بررسکی ارتبکاط و
همبستگیشان با سایر شاخصهای کیفی فیزیککی خکاک ذککر شکده
توسی رینولدز و همکاران ( )37سنایده شکد .میکانگین شکاخصهکای
کیفی فیزیکی خاک بهجز در مورد جرگ مخصوص ظاهری (جکدول )5
با مقادیر بهینه پیشنهاد شده توسی رینولدز و همککاران ( )37مقایسکه
شد .جرگ مخصوص ظاهری خاکهای مورد مطالعه با مقادیر بحرانکی
این پارامتر که رشد ریشه را برای خاکهای مختلف محدود میکنکد و
توسی پییرک و همکاران ( )33پیشکنهاد شکده بکود مکورد مقایسکه و
ارزیابی قرار گرفت.
در بین خاکهای منطقه مرطوب ،با توجه به شاخصهکای کیفکی
فیزیکی خاک به جز  ،S-Indexدو گروه کیفی خاک قابکل تشکخیص
است :گروه اول محدوده بهینه خاکهاست که خکاکهکای  G1و G2
دارای شاخص کیفیت خوب و خاک  G3در کالس نسبتاً خوب اسکت.
گروه دوگ گروه دارای محدودیت برای خاکهای  G4با کالس نسکبتاً
ضکعیف و  G5و  G6دارای شکاخص کیفکی ضکعیف مکیباشکند .ایکن
گروهبندی کیفیت بهصورت زیر است:
بهجز خاکهای  G2 ،G1و  G5مقکدار  SOCخکاکهکا کمتکر از
 %3/5( %2/3ماده آلی خاک) بودند که کمتر از حکد بحرانکی پیشکنهاد
شککده ب که وسککیله گرینلنککد ( )1981بککرای حفککظ سککاختمان خککاک در
خاکهای شخم خورده است .بر پایه درجهبندی  SIارائه شکده توسکی
پییری ( )1992خاک  G1دارای ساختمان پایکدار و  G2دارای خطکر
کم تخریب ساختمان است .در مقابل ،سایر خاکها ساختمان تخریکب
شده دارند .خاکهای  G5و  G6دارای جرگ مخصوص ظاهری بکابتر
از مقدار بحرانی (بهترتیب  1/67و  1/49گرگ بکر سکانتیمتکر مکعکب)
بوده که موجب کاهش در ریشهدوانی گیاه میشکوند .سکایر خکاکهکا
میککانگین جککرگ مخصککوص ظککاهریشککان در محککدوده بهینککه بککرای
ریشهدوانی قرار دارند .خاکهای  G1و  G3دارای  ACبیش از m3m-
 0/10 3که مقدار مورد نیاز برای تولید زراعی خکوب و تهویکه منطقکه
ریشه در خاکهای لوگ شنی و لوگ رسی میباشد .سایر خاکها تهویکه
خوبی نداشتند .طبقهبندی مشابهی نیز بر اساس  RWCبه دست آمد.
با توجه به  ،PAWCفقی خکاکهکای  G5 ،G1و  G6در طبقکه
دارای محدودیت قرار گرفتند که زیر حد بهینه بکرای عملککرد ریشکه،
ریشهدوانی و مقاومت به خشکی میباشند .مقادیر  Ksatدر خاکهکای
 G4 ،G3و G5زیر حد بهینه ( )1/8-18 cmh-1قرار دارد ککه ممککن
است گواه بر شرایی ضعیف برای انتقال و حرکت آب باشد.
همچنین قابل ذکر است که گکروههکای کیفیکت فیزیککی خکاک
محدود تا بهینه تعیین شده بر اساس شکاخصهکای ،BD ،SI ،SOC
 PAWC ،RWC ،ACو  Ksatمطابق با نتایج حاصل از آزمایشهکای
پایداری خاکدانه بودند و بکا  MWDKRFW ،MWDdLdBو MWDLB1
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برای خاکهکای  G1و ( G2خاکدانکههکای پایکدار) و  G4 ،G3و G6

(پایداری متوسی تا ناپایدار) مطابقت داشتند .ولی درجهبنکدی کیفیکت
خککاک  G5بککر اسککاس پایککداری خاکدانککه و ارزیککابی از طریککق سککایر
شاخصهای کیفی متفاوت بود.
خاکهای مناطق خش دارای مقادیر  SOCزیر کمتکرین مقکدار
حد بحرانی ( )≥%2/2بودند .همچنین مقکادیر  SIآنهکا زیکر  %5بکود
بهجز خاک  F1که نشاندهنده یک خکاک دارای سکاختمان تخریکب
شده میباشد .به جز خاک  F3مقدار  BDسایر خکاکهکا در محکدوده
بهینککه ( )1/33≥BD≥1/84بککود .مقککادیر  PAWCدر دامنککه دارای
محدودیت برای خکاکهکای  F1و  )0/10≥PAWC≥0/15( F3و در
محدوده خوب برای  F5 ،F4 ،F2و  )0/15≥PAWC≥0/2( F6بکود.
برای همه خاکها بهجز  F1مقادیر  ACو  RWCپایینتکر از حکداقل
( )0/6m3m-3≥RWC ،0/10m3m-3≥ACقککرار داشککت Ksat .بککرای
خاک  F5خیلی کم بود .بر اساس این شاخصها کالسهکای کیفیکت
فیزیکی خاک برای خاکهای خشک از ککالس نسکبتاً خکوب بکرای
خاکهای  F1و  F2تا کالس دارای محدودیت برای سایرین میباشد.
همانطور که قبالً نیز ذکر شد خاکهای منطقه مرطوب مکورد مطالعکه
بر اساس مقادیر میکانگین  ،MWDKRFW ،MWDLB1 ،MWDdLdBو
 MWDLB3در طبقه ناپایدار قرار داشتند بهجز خاکهای  F2و  F3که
بر اساس  MWDLB3و  MWDdLdBکالس متفاوتی داشتند.
با توجه به  S-Indexدر هر دو گروه از خاکهکا مقکادیر بکیش از
 0/035بود که حاکی از شرایی کیفی فیزیکی خکاک بهینکه مکیباشکد
( .)11این شاخص در مقایسه با سایرین قادر بکه تعیکین تفکاوتهکا در
شرایی کیفیتی خاکهای مورد مطالعکه نمکیباشکد .ظکاهراً S-Index
همیشه معتبر نیست و در شکرایی خکاکهکای مکورد مطالعکه در ایکن
تحقیق کارآیی بزگ را ندارد .زیرا شکل منحنی رطوبتی خاک و به تبع
آن شیب آن در نقطه عطف (شاخص دکسکتر) تکابعی از ویژگکیهکای
مختلف خاک م ل پایداری سکاختمان خکاک ،انکدازه و آرایکش منافکذ
خاک ،آبگریزی و آبدوستی خاک و  ...میباشکد .همچنکین هکر عامکل
خارجی که شکل منحنکی رطکوبتی خکاک و بکهویکژه شکیب آن را در
محدوده خی تحت تأثیر قرار دهد ،بر شاخص دکستر نیز مؤثر است.
از جمله این عوامل میتوان به کاربرد کودهای دامی و فسکفاته ،مکاده
آلی و کربنات کلسیم و حتی جاذبهای پلیمری اشاره کرد .این عوامل
معموبً با تأثیر م بت بر سکاختمان خکاک مکیتواننکد باعکث افکزایش
شاخص دکستر شوند.
آزمون مقیاسبندی چندبعدی ارائه شکده در شککل  3یک بیکان
تصویری از شباهت بین روشهای مختلف بر حسکب  MWDو سکایر
شاخصهای کیفیت خاکها را نشان مکیدهکد .نزدیک تکرین فاصکله
اقلیدسی بین پارامترها نشاندهنده بیشکترین شکباهت آنهکا در ارائکه
کیفیت فیزیکی خاکها میباشد .در مورد خاکهکای منطقکه مرطکوب
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(شکککل  3قسککمت الککف) MWDLB2 ،MWDLB1 ،MWDKRFW ،و
 MWDLB3نزدی ترین شاخصها به  SOCبودند .شاخصهای دورتر

و با فاصله بیشتر از این خوشه MWDKRSW ،و  MWDdLdBبودند که
حاکی از شباهت کمتر با شاخصهای قبلی است.

شکل  -3مدل فاصله اقلیدسی  MWDو سایر شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک برای خاکهای منطقه مرطوب (الف) و خشک (ب) و کل خاکهای
مورد بررسی (ج)
)Figure 3- Euclidian distance of MWD and soil physical quality indicators for moist region soils (a), arid (b) and total soils (c
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با توجه به خاکهای مناطق خشک ککه در شککل  3قسکمت ب
نشکککان داده شکککده اسکککت  MWDLB1 ،MWDKRFWو MWDLB3
نزدی ترین فاصله را بکه  ،SOCو  S-Indexداشکتند .شکاخصهکای
دورتر از این خوشه ،مربوط بکه روشهکایی اسکت ککه از پکیش تیمکار
مرطکککوب شکککدن اسکککتفاده کردنکککد ( MWDKRSW ،MWDLB2و
 .)MWDdLdBشاخصهایی م کل  ،BD ،RWC ،AC ،SIو PAWC
دورتر از  MWDمربکوط بکه روشهکای  LB1 ،KRSW ،KRFWو
 LB3قرار داشتند Ksat .ی موقعیت مازا در ایکن مکاتریک فاصکله
داشت که ممکن است مربوط به ضریب تیییرات بکابی ایکن ویژگکی
فیزیکی خاک باشد.
هنگامیکه ی مقیاسبندی چندبعکدی بکرای همکه خکاکهکای
منطقه مرطوب و خش به صورت یکاا ترسیم شد (شکل  3قسکمت
ج) KRFW ،و  LB1شککبیهتککرین روشهککا بودنککد .شککرایی ماککزای
 MWDKRSWو  MWDLB2و شکککاخصهکککایی چکککون ،AC ،Ksat
 ،BD ،S-Index ،PAWCو  RWCنیککز مشککهود اسککت .نزدیکتککرین
شاخص کیفیت به  MWDKRFWو  SOC ،MWDLB1بود.
تفاوتهای زیاد در تخمین پایداری خاکدانه بین  KRSWو LB2
با سایر روشها مؤید این مطلب است که پایداری خاکدانه با افکزایش
درجه مرطوب شدن خاک افزایش مییابد .ایکن موضکوع بکه ککاهش
حام هوای محبوس شده مربوط است که منار به کاهش نیروهکای
متراکم کننده بر خاکدانهها در طول مرطوب شدن سریع میشود (.)42
اما عدگ شباهت بین روشهای  KRSWو  LB2بکر حسکب MWD
حککاکی از ایککن اسککت کککه نتککایج حاصککل از ایککن دو روش هککم بککرای
خاکهای خش و هم مرطوب قابل مقایسه نمیباشند.
تفاوت در توزیع اندازه خاکدانه حاصل از هر سه تیمکار روش LB
در مناطق خش نسبت به مناطق مرطوب بیشتر بود (شکل  .)2چنین
تفاوتهایی در تیمارهای روش  LBقبالً توسی دیهانی ( )9و لئوری
و همکاران ( )26برای خاکهای مناطق گرگ و خش گکزارش شکده
بود ( 8و  .)25همچنین روهوسکووا و والال ( )39گزارش کردند که سه
تیمار روش  LBامکان تمایز بین مکانیزگهای خاص فروپاشی خاکدانه
را فراهم میآورند که ی مزیت برای ارزیابی عوامکل پیونکدی اسکت
( .)37در ایناا فقی خاکهکای منطقکه خشک بکر اسکاس روش LB
(تیمارهای  LB1و  LB3بر اساس  )P>0/05( )MWDقابل مقایسکه
هستند.
عالوه بر این ،دویرن سایگین ( )11بیان کردند ککه روش dLdB
در مقایسه با  LBو  KRکارآیی بهتری برای ارزیابی خاکهای درشت
بافت دارند ( .)10این موضوع در مکورد خکاکهکای مکورد مطالعکه در
تحقیق حاضر صحت ندارد ،زیکرا روش  dLdBدر مکاتریک فاصکله
شکککل  3قسککمت ب ،در مکککانی ماککزا و دور از سککایر روشهککا و
شاخصهای ارزیابی قرار دارد .همچنین بافت خاکهای مورد مطالعکه
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متوسی است .در هر دو مورد خکاکهکای منکاطق خشک و مرطکوب
هنگامیکه روش  dLdBبهکار رفت کاهش در مقکدار  MWDبعکد از
ال تر کمتر از سایر روشها بود که میتواند مربوط به محدوده اندازه
خاکدانههای استفاده شده ( ،)17همچنین بهدلیل انرژی کم اثر قطکره
اعمال شده و مقدار رطوبت اولیه خاکدانه قبل از ال تر باشکد ( .)6در
هر دو مورد خکاکهکای خشک و مرطکوب ،مقکادیر  MWDKRFWو
 MWDLB1قابککل مقایسککه هسککتند .مقایسککه پایککداری خاکدانککههککای
خاکهای مختلکف در صکورت اسکتفاده از هکر یک از ایکن دو روش
امکانپذیر است .این نتیاه با نتایج ناصری و همکاران ( )29مطابقکت
دارد.
روهوسکککووا و والککال ( )39نشککان دادنککد کککه  LB1و KRFW
روشهای قابل مقایسهای بر حسب پایداری خاکدانه خاکهکای احیکا
شده میباشند .هر دو روش  LB1و  KRFWاز طریق مرطوب شکدن
سریع خاکدانههای هواخش انااگ میشوند .سیبولد و هرریک ()40
بیان کردند که کاربرد مرطکوب شکدن سکریع شکاخص بهتکری بکرای
تشخیص تیییرات در پایداری خاکدانهها بهعنکوان نتیاکهای از نحکوه
مدیریت خاک میباشد ( .)38از طرفی مرطوب شدن سریع ،شبیهترین
حالت به آبیاری سنتی در مزارع میباشد.
در خاکهای مناطق خش روش  LB3کارآیی خوبی نشان
میدهد .این روش شامل استفاده از اتانول است که بر طبق اظهارات
نیمو و پرکین ( )32از ساختار خاکدانه در شرایی خش محافظت
میکند ( .)32اما شباهت یافت شده بین روشهای  LB1 ،KRو
 LB3مؤید این مطلب است که برای خاکهای مناطق خش
چسبندگی مکانیکی مرطوب خاکدانهها 1در حضور یا عدگ حضور
فرآیند تکان دادن ،مشابه به نظر میرسند .با این وجود روش بهکار
رفته در  KRFWنسبت به  LB3زمان کمتری نیاز دارد.
عدگ شباهت بین شاخص پایکداری خاکدانکه روشهکای مختلکف
( )MWDو سایر شاخصهای کیفی خاک ،پیچیدگی ساختمان خکاک
را تشریح میکند که وابسته به مکان است ( .)27بهنظر مکیرسکد ککه
 SOCمیتواند بهعنوان ی شاخص با همبسکتگی زیکاد بکا شکاخص
پایداری خاکدانکه روشهکای  LBو  KRFWحکداقل در خکاکهکای
متوسککی بافککت مککورد مطالعککه مککیباشککد SOC .و  WSAبککهعنککوان
شاخصهای دینامی کیفیت خاک مطرح هسکتند ککه قادرنکد تحکت
عملیات مدیریتی مختلف تیییر کنند ( .)39بنابراین بکرای ارزیکابی اثکر
تیییرات مقدار  SOCبر وضکعیت سکاختمان خکاک ،بررسکی پایکداری
خاکدانه به روشهکای  KRFWو  LB1مکیتواننکد مفیکد باشکند .در
هنگاگ استفاده از  SOCبهعنوان ی تخمینگکر از پایکداری خاکدانکه
1- The mechanical cohesion of aggregates
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) روند مشابهیSOC(  از آناا که فقی ی شاخص کیفیت خاک.باشد
 مکیتکوان نتیاکه،با شاخص پایداری حاصل از ایکن دو روش داشکت
گرفت که پایداری خاکدانه باید با قضکاوت و تشکخیص صکحیح و بکه
اتفاق سایر شاخصها برای ی ارزیابی کلی از شرایی کیفیت فیزیکی
 برای خاکهکای متوسکی بافکت ارزیکابی پایکداری.خاک استفاده شود
 ککارآیی بزگKRSW  وLB2 ،dLdB خاکدانه حاصل از روشهکای
.جهت تشخیص تفاوت بین شرایی کیفی خاکهای مختلف را ندارنکد
 مقایسککه بککین شککرایی مختلککف م ککل،هنگکامیکککه هککدف از ارزیککابی
خاکهای مناطق خش و مرطوب یکا خکاکهکای دو اقلکیم متفکاوت
 باید از روشهای مبتنی بر پیش تیمار مرطکوب شکدن اجتنکاب،است
 در نهایککت اگکر یک روش بررسکی سککریع و سکاده از وضککعیت.ککرد
LB1  وKRFW  تستهای ساده م ل،ساختمان خاک مورد نیاز باشد
.میتوانند مورد استفاده واقع شوند
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 مکیتوانکدSOC باید احتیاط بزگ بهعمل آیکد زیکرا اجکزاا خاصکی از
.)33( بهعنوان عامل اصلی و مهم استحکاگ و پایداری خاک باشد
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Introduction: Soil aggregates refers to groups of soil particles which attach to each other stronger than
neighbour particles. Aggregate stability shows the capability and strength of soil aggregates to tolerate breakup
when disruptive stresses and destructive forces via mechanical agricultural operation such as tillage and water or
wind erosion are applied. Wet aggregate stability shows how well a soil can withstand raindrop impact and water
erosion, while size distribution of dry aggregates can be used to predict resistance to abrasion and wind erosion.
Aggregate stability changes can act as the first indicators of recovery or degradation of soils. Aggregate stability
is an indicator of organic matter content, biological activity, and nutrient cycling in soil. Generally, in small
aggregates (< 0.25 mm), the particles are bound by older and more stable forms of organic matter. Microbial
decomposition of fresh organic matter releases products (that are less stable) that bind small aggregates into
large aggregates (> 2-5 mm). Although, there is not a unique acceptable methodology that serves and applies the
entire world up to now, aggregate stability has been introduced as a soil physical quality indicator. Difficulties
remain when comparison of aggregate stability from different methodologies are done. The objective of the
present study was to assess appropriate and satisfactory aggregate stability tests that enable to distinguish the soil
physical quality condition of both arid and moist medium textured soils.
Materials and Methods: A total of 120 soil samples which contained 60 wetland samples from Guilan
province with a very humid climate, average annual rainfall of 1285 mm, and average annual temperature of
16°C, and 60 samples from Fars province with dry climate, average rainfall of 225 mm, and the average annual
temperature of 27°C were provided. Soil sampling was performed from surface layer (0-20 cm). Each 10 soil
samples with similar texture were mixed and one soil sample for each texture was finally obtained. After air
drying and sieving, soil texture and organic carbon were determined by pipette and oxidation methods,
respectively. Also, undisturbed samples were taken using metal cylinders from surface layer of 5-15 cm for
determination of soil saturation coefficient, soil moisture curve, and soil bulk density. Also, in order to determine
the aggregate stability, Kemper and Rosenau, de Leenheer and de Boodt, as well as Le Bissonnais were used.
Results and Discussion: Among different tested methods, wet sieving using the well known fast wetting
methods of Kemper & Rosenau and of Le Bissonnais presented similar results in both climates. The mean
weight diameter value of both methods for assessing aggregate stability can be considered as a dependable
indicator of soil structure status for comparing soils. These aggregate stability tests were in correspondence with
only one out of the eight soil physical quality indicators when the entire soils were used. It was concluded that
the aggregate stability should be used judiciously and in accordance with other indicators for an overall assessing
of the soil physical quality condition. The great differences in the estimation of aggregate stability between
KRSW and LB2 with other methods confirm that aggregate stability increases with increasing soil moisture
content. This involves reducing the amount of air condensed, which results in the reduction of compressive
forces on the aggregates during rapid wetting. But the lack of similarity between the KRSW and LB2 methods in
terms of MWD suggests that the results of these two methods are not comparable to dry and wet soils. The
difference in aggregate size distribution from all three treatments of LB method was higher in dry areas than wet
areas. Only dry soils based on LB (LB1 and LB3 treatments based on MWD) (P <0.05) are comparable. In dry
soils, the LB3 method is very efficient. This method involves the use of ethanol that protects the aggregate
structure against dryness stresses. The lack of similarity between the MWD and other soil quality indicators
describes the complexity of the soil structure, which is dependent on the location. It seems that SOC can be
considered as an indicator with high correlation with the aggregate sustainability index of LB and KRFW
methods, at least in the studied medium-textured soils.
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Conclusion: Since only a soil quality index (SOC) had a similar trend to the sustainability index derived
from these two methods (LB1 and KRFW), it can be concluded that aggregate stability should be judged and
recognized correctly, along with other used soil physical indicators for a general assessment of the conditions. In
case of arid land soils, efficiency of pre-wetted methods of Kemper and Rosenau and of Le Bissonnais as well as
pre-wetted Le Bissonnais with mechanical slaking and shaking were similar. If a simple and rapid analysis of the
structure status is needed, single tests such as fast wetted Kemper and Rosenau and Le Bissonnais can be used.
Keywords: Aggregate stability, De Leenheer and de Boodt, Kemper and Rosenau, Le Bissonnais, Soil
physical quality indicators
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چکیده
با توجه به بحران کمبود منابع آب و لزوم بهرهبرداری از منابع آب نامتعارف ،بهرهگیری مطلوب و بهینه از پساب فاضالب شههری کیها از مبا ه
مهم پژوهشها ماباشد .در اراضا اشیه رودخانه کشفرود مشهد از پساب تصفیهخانه پرکندآباد به عنوان منبع جاکگزکن آب آبیاری استفاده ماشود .در
اکن مطالعه برخا از وکژگاهای فیزکیا ،شیمیاکا و زکستا خاک در دو گروه خاکهای آبیاری شده با پساب به مدت  10سال و آب چاه مهورد بررسها
قرار گرفتند .اراضا به شیلا انتخاب شدند که همگا بافت کیسان (لوما) داشتند .کیفیت خاک منطقه مهورد مطالعهه بها پارامترههای جهرم مخصهو
ظاهری ( ،)BDدرصد رس ،میانگین وزنا قطر خاکدانهها ( ،)MWDشاخص پاکداری ساختمان خاک ( ،pH ،)SIنسبت جذب سدکم ( ،)SARنیتهرونن
کل ،پتاسیم ،فسفر ،کربن آلا ،زکست توده ( )MBCو تنفس مییروبا ( )BRمورد بررسا قرار گرفت .نتاکج نشان داد آبیاری بها پسهاب سهبف افهزاکش
معنادار پارامترهای  ،SAR ،SIفسفر قابل دسترس BR ،MBC ،و کربن آلا نسبت به خهاکههای شهاهد شهد و پارامترههای  BDو درصهد رس در
خاکهای آبیاری شده با پساب نسبت به آب چاه کاهش معناداری داشتند .همچنین در مورد  ،MWD ،pHنیترنن کهل و پتاسهیم تفهاوت معنهاداری
اکجاد نشد .همچنین نتابج آنالیز مؤلفههای اصلا نشان داد کربن آلا ،نسبت جذب سدکم ،نیترونن ،pH ،جرم مخصو ظاهری ،میهانگین وزنها قطهر
خاکدانهها ،تنفس مییروبا و پتاسیم قابل دسترس بیشترکن تغییرات را در اثر آبیاری با پساب تصفیه خانه پرکندآباد در زمینهای اشیه رودخانه کشهف
رود نشان دادند؛ به طوریکه بر اساس تغییر اکن وکژگاها ،خاک های آبیاری شده با پساب و آب چاه را در دو گروه مجزا قرار گرفتند که نشان مهادههد
آبیاری با پساب بر خاکهای مورد مطالعه تأثیر قابل توجها داشته است.
واژههای کلیدی :آبیاری ،پرکندآباد ،پساب تصفیه شده ،کیفیت خاک

مقدمه

1

کمبود منابع آب کیا از مسائل مهم در بخش کشاورزی بههوکهژه
در مناطق خشک و نیمهخشک ،از جمله اکهران اسهت .عهواملا ماننهد
بهرهبردای بیش از د آب زکرزمینا در کشاورزی ،صهنعت و مصهارف
خانگا منجر به تشدکد کمبود آب ماشوند .بنابراکن ،چالش پیشروی
بخش کشاورزی در اکن منهاطق پیهدا کهردن منهابع جدکهد آب بهرای
آبیاری است .کیا از راههاکا که در سالهای اخیر بیشتر راکهج شهده،
استفاده مجهدد از فاضهالب بهه عنهوان منبهع ثانوکهه و جهاکگزکن آب
 2 ،1و  -3به ترتیف دانشجوی سابق کارشناسا ارشد ،دانشیار و استاد گهروه علهوم
خاک ،دانشیده کشاورزی ،دانشگاه فردوسا مشهد
)Email: hemami@um.ac.ir
(* -نوکسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v33i2.74937

آشامیدنا ماباشد ( .)22استفاده از پساب خانگا در بخش کشهاورزی
نهتنها منابع آب شیرکن را کاهش نمادهد بلیه عناصر غذاکا موجهود
در فاضالب موجف افزاکش سرکع رشد محصوالت کشاورزی ماشوند
و از طرفا در کاهش مصرف کودههای شهیمیاکا نقهش دارنهد (.)30
اثرات آبیاری با پساب بر وکژگاهای فیزکیا ،شیمیاکا و زکستا خاک
توسط بسیاری از محققان مورد مطالعه قرار گرفته است که بسیاری از
اکن مطالعات بر اساس استفاده مستقیم از فاضهالب تصهفیه نشهده در
آبیاری اراضا کشاورزی ماباشد .در واقع مقدار زکادی از پساب که در
بخش کشاورزی استفاده ماشود بهصورت غیرمستقیم وارد رودخانهها،
و از آنجا در بخش کشاورزی استفاده ماشود .آبیاری با پساب ممیهن
است تأثیراتا بر پارامترهای خهاک از قبیهل  ،pHههداکت الیترکیها،
ظرفیت تبادل کاتیونا ،قدرت بهافری ،آالکنهدهههای سهما و عناصهر
پرمصرف و کممصرف و همچنین گیاه داشته باشهد ( .)2سپاسهخواه و
سیوت ( )34گزارش کردنهد در اثهر کهاربرد پسهاب جهرم مخصهو
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ظاهری خاک کاهش و پاکداری خاکدانهها و نفوذپذکری آب در خهاک
افزاکش کافت .رو انا مهدوی و همیهاران ( )32نیهز گهزارش کردنهد
آبیاری با پساب سبف کاهش جرم مخصو ظاهری خاک مهاشهود.
همچنین آبیاری طوالنا مدت با پساب اثرات منفها بهر وکژگهاههای
خاک دارد .شور شدن ،تخرکف ساختمان خاک و تجمع فلزات سهنگین
نمونه بارز تأثیرات نامطلوب استفاده از پساب ماباشند ( .)27راسهان و
همیاران ( )31گزارش کردند آبیاری با پسهاب سهبف افهزاکش مقهدار
سدکم محلول خاک ماشود که به نوبه خهود سهبف کهاهش پاکهداری
خاکدانه هها و ههداکت هیهدرولییا مهاشهود .افهزاکش سهدکم اثهرات
نامطلوبا بر وکژگاهای خاک دارد ولا در خاکهای غنا از کلسیم و
منیزکم اکن نقش مخهرب کمتهر اسهت ( .)16شهیپر و همیهاران ()33
گزارش کردند آبیاری با پساب بهه مهدت سهه سهال بهر وکژگهاههای
شیمیاکا و زکستا اثر معناداری نداشت؛ در الاکه چن و همیهاران
( )5افزاکش فعالیت آنزکما را پس از ده سال آبیاری با پساب گهزارش
کردند .با توجه به اکنیه کیفیت پساب تصفیه شده در تصفیه خانههای
مختلف متفاوت است و کاربرد پسابههای مختلهف تصهفیه شهده بهر
وکژگاهای خاک نیز متفاوت است و تاکنون در مورد امیان استفاده از
پساب تصفیه خانه پرکنهدآباد بهر وکژگهاههای فیزکیها ،شهیمیاکا و
زکستا خاک پژوهشا صورت نگرفته است .از سوی دکگر تییه کردن
به تجارب ساکر کشورها (بدون توجه بهه شهراکط بهوما ههر منطقهه)
ممین اسهت باعه تخرکهف خهاک و کهاهش عملیهرد محصهوالت
کشاورزی شود .بنابراکن هدف از انجام اکن مطالعه -1 :بررسا امیهان
استفاده از پساب به عنوان جاکگزکنا در آبیاری اراضها کشهاورزی در
منطقه پرکندآباد -2 ،ارزکابا شاخص های فیزکیا ،شیمیاکا و زکستا
کیفیت خاک و  -3انتخاب هداقل وکژگها ههای مهؤثر ( 1)MDSبهر
کیفیت خاک در منطقه مورد مطالعه پس از  10سال آبیاری بها پسهاب
تصفیه شده بود.

مواد و روشها
به منظور بررسا اثر آبیاری با پسهاب بهر وکژگهاههای خهاک در
اردکبهشت  1394از چندکن نقطه اراضها اشهیه رودخانهه کشهفرود
واقع در شمال شهر مشهد و بین ʹ 59˚36تها ʹ 59˚41طهول شهرقا و
ʹ 36˚19تاʹ 36˚22عرض شمالا قرار داشتند و با پساب تصهفیه خانهه
پرکندآباد به مدت  10سال آبیاری مهاشهدند ،نمونههبهرداری صهورت
گرفت .اکن منطقه دارای متوسط بارندگا سالیانه  209میلامتر (کمتر
از میانگین بارش سالیانه کشور 250 ،میلامتر) ،درجه هرارت سهالیانه
 15/6درجه سانتاگراد و میزان تبخیر ساالنه  2225میلهامتهر اسهت.

1- Minimum data set

نمونه ها به صورت مرکف و از ههر نقطهه سهه تیهرار بها فاصهله کهک
کیلومتر از کیدکگر و از عمق  0-30سانتامتری برداشته شد .به طهور
کلا  15نقطه که به مدت  10سال با پساب آبیاری شده بودند انتخاب
شد ،عالوه بر اکن از نقاط مجاور آنها کهه بها آب چهاه آبیهاری شهده
بودند ،به عنوان خاک شاهد نمونهبرداری انجام گرفت .اراضا طهوری
انتخاب شدند که همگا دارای بافت کیسهان و لهوما بودنهد .تمهاما
نقههاط تحههت کشههت راکههج منطقههه و الگههوی کشههت تنههاوب گنههدم و
صیفاجات بودند .نمونه ها پس از جمع آوری به آزماکشگاه انتقال داده
شدند و جهت آنالیزهای شیمیاکا قسمتا از خاک هوا خشک و از الک
 2میلا متری عبور داده شد .همچنهین بهرای انهدازهگیهری تهنفس و
زکست توده مییروبا مقداری خاک از الک  2میلامتهری عبهور و تها
زمان اندازهگیری در دمای  4درجه سانتاگراد نگهداری شدند.
 pHخاک با دستگاه  pHمتر در گل اشباع ،بافت خهاک بهه روش
پیپت ،جرم مخصهو ظهاهری بهه روش کلوخهه و پوشهش دادن بها
پارافین ،میانگین وزنا قطر خاکدانهههها (رابطهه  )1بهه روش کمپهر و
روزنا ( ،)15نسبت جذب سدکم به روش پها و همیهاران و شهاخص
پاکداری ساختمان خاک ( )SIکه خطر تخرکف ساختمان خهاک در اثهر
کشت و کار را نشان مادهد بر اساس رابطه  2تعیین شد (.)25
=𝐷𝑊𝑀

)(1

در اکن روابط wi ،نسبت وزنا خاکدانههای باقا مانهده روی ههر
الک ( ،)mmمیهانگین قطهر دو الهک متهوالا ( OC ،)mmدرصهد
کربن آلها خهاک و ) (Silt+ Clayمجمهوع درصهد رس و سهیلت در
خاک است .کربن آلا خهاک بهه روش والیلها و بلهک ،فسهفر قابهل
دسترس به روش استخراج بها بییربنهات سهدکم ( ،)24پتاسهیم قابهل
دسترس به روش استخراج با استات آمونیوم ،نیتهرونن کهل بهه روش
کجلدال ،اندازهگیری زکستتوده مییروبا به روش تدخین -اسهتخراج
( )36و تنفس مییروبا پاکه به روش اکزرماکر ( )13انجام شد.
برای آنالیز دادههای بهدست آمده از خهاکههای آبیهاری شهده بها
2
پسههاب نسههبت بههه آب چههاه ابتههدا از آزمههونهههای شهاپیرو-وکلههک و
3

کولموگروف اسمیرونوف برای نرمهال بهودن دادههها اسهتفاده شهد و
داده هاکا که توزکع نرمال نداشتند با روش باکس-کاکس نرمال شدند
و از مقاکسه میانگین بهه روش تهوکا در سهطح معنهاداری  5درصهد
استفاده شد.
انتخاب وکژگاهاکا از خاک که به بهتهرکن شهیل نشهاندهنهده
وضعیت کیفیت خاک هستند ،اهمیتا کلیدی در ارزکابا کیفیت خهاک
2- Shapiro-Wilk
3- Kolmogorov–Smirnov
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دارد .وکژگاهای انتخابشده باکد محدودهی گستردهای از مشخصهات
خاک را پوشش دهند و با اکن ال هر کک بهطور مستقیم بر کیفیهت
خاک اثر داشته باشد ( .)26در اغلف موارد ،تعداد زکادی از متغیرهها بها
کیدکگر همبستگا دارند .در چنین شراکطا به دلیل وجود افزاکش اثهر
چند هم خطا 1کاربرد اکن متغیرها به عنوان ورودی روابط رگرسیونا
چندمتغیره موجف اکجاد خطا هاکا در تفسیر نتاکج مهاشهود .بنهابراکن
نتاکج اصل از برآورد ضراکف و تفسیر اصهل از اکهن روابهط چنهدان
کاربردی نما باشد ( .)23روش های آنهالیز چنهد متغیهره مثهل آنهالیز
مؤلفههای اصلا ( )PCAبا ذف اثر همخطها ،چهارچوبا منطقها را
برای مطالعه اثر متغیرهای موثر با همبستگا متقابل فهراهم مهاآورد.
هدف اصلا اکن آنالیز فشرده سهازی اطالعهات موجهود در متغیرههای
اصلا است ( .)21اکن روش توصیف ساختار وارکهانس کها کووارکهانس
مجموعه ای از پارامترهای مختلف را از طرکق روابط خطا متغیرههای
اولیه میسر ما سازد .آنهالیز مؤلفههههای اصهلا تعهداد متغیرهها را بهه
متغیرهای جدکد غیرهمبسته به عنوان مؤلفهههای اصهلا دربرگیرنهده
وارکانس کل مجموعه دادهها کاهش مادههد ( .)14در اکهن پهژوهش
 12وکژگا فیزکیا ،شیمیاکا و زکسهتا خهاک کهه در منهابع مختلهف
به عنوان وکژگاهای مؤثر بر کیفیت خاک معرفا شهدهانهد بههعنهوان
مجموعه کل وکژگاها ( )TDSدر نظر گرفتهه شهدند .بهرای انتخهاب
 ،MDSاز روش  PCAاسههتفاده شههد ( .)9روش  PCAبههرای کههاهش
جم دادهها ،بهصورت انتخاب وکژگاهاکا که بیشهترکن تهأثیر را بهر
کیفیت خاک منطقه دارند ،بهصورت زکرمجموعهای از کل وکژگاهای
مورد بررسا خاک استفاده شد (.)26
طبق روش لیو و چن ( )18برای انتخاب  ،MDSمولفههای اصلا
( )PCبا ارزش وکژه 2بزرگتر از کک با استفاده از روش  PCAبهعنوان
 MDSانتخاب شدند .در هر مؤلفه پارامترهاکا با ضرکف وکژه بیشتر از
 0/4انتخاب ما شوند و اگر در مؤلفههای ضهرکف وکهژه بهاالتر از 0/4
نبود ،بیشترکن ضرکف وکژه در آن مولفه و همچنین  10درصد تغییرات
بیشترکن ضرکف وکژه انتخاب ماشهوند و در نهاکهت همبسهتگا بهین
پارامترها بررسا ما شود ،و پارامترهاکا که همبستگا بهاالی  0/6بها
پارامتری که بیشترکن ضرکف وکهژه را دارنهد هذف مهاشهوند و اگهر
همبستگا کمتر از  0/6باشد به عنوان مههمتهرکن پارامترهها انتخهاب
ما شهوند ( .)18عهالوهبهر اکهن آزمون کروکت بارتلهت بهرای بررسها
همبستگا بین متغیرها انجام شد .تماما آنالیزها با استفاده از نرمافزار
 SPSS Statistics22انجام گرفت.

1- Multi-linearity
2- Eigen value
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نتایج و بحث
در جدول  1وکژگاهای آب چاه و پساب ارائه شده است ،کهه بهر
اساس آن تنها  ECدو نوع آب مورد استفاده تفاوت معناداری داشهت
و مقدار  pHدر دو نوع آب آبیاری مورد استفاده بین  6/41تا  7/18بود
(جدول .)1همچنین غلظت عناصر سنگین قابل اندازهگیری با دسهتگاه
جذب اتما نبود.
تماما خاکها ی مورد مطالعه دارای بافت کیسهان (لهوم) بودنهد،
نتاکج نشان داد آبیاری با پساب سبف افهزاکش زکسهتتهوده و تهنفس
مییروبا ،کربن آلا ،نسبت جذب سدکم ،فسهفر و شهاخص پاکهداری
ساختمان خاک شده است (شیل  ،)1که با نتاکج برخا از پژوهشگران
همخوانا دارد .به عنوان مثال ،آدروور و همیاران ( )1درکافتند آبیهاری
با پساب طا دورههای  20 ،15و  80ساله باع افزاکش در مقدار ماده
آلا خاک ماشود .همچنهین آلهوارز -برنهال و همیهاران ( )2گهزارش
کردند آبیاری با پساب به مدت  25سال افزاکش معنهاداری در مقهدار
ماده آلا خاک سهطحا داشهته اسهت .دمارآلگوسهیل و همیهاران ()7
گزارش کردند آبیاری با پساب سبف افزاکش در مقدار فسفر و ماده آلا
خاک شد که در نهاکت منجر به افزاکش زکستتوده مییروبا شد.
چن و همیاران ( )5گزارش کردند آبیاری با پسهاب بهر فعالیهت و
زکست توده مییروبا اثرات مثبتا دارد که به علت تجزکه را ت مهواد
آلا و عناصر غذاکا ما باشد .فرکنک و همیاران ( )10گزارش کردنهد
زکستتوده مییروبا خاک های آبیاری شده با پساب نسبت بهه شهاهد
افزاکش داشت .شاخص پاکداری پارامتری است که از نسبت ماده آلها
به مجموع درصد رس و سیلت بدست ماآکهد و چهون بها کهربن آلها
رابطه مستقیم دارد افزاکش در ماده آلا سبف افزاکش در مقدار  SIهم
ماشود .نتاکج نشان مادهد که درصد رس خاکهای شاهد بیشهتر از
خاکهای آبیاری شده با پساب (ا تماال به دلیل آبشوکا و نفوذ عمقا
از الکه سطحا به زکرکن) بود ،که از نظر آماری معنادار شهده اسهت،
اکن افزاکش در مخرج کسر سبف کاهش در مقدار شاخص پاکداری در
خاکهای شاهد شده است (شیل  .)1همچنین کاهش در مقدار جهرم
مخصو ظاهری مشاهده شد (شیل )1؛ که با نتاکج مهیهدا ( )19در
مورد تخلخل و اسهفنجا شهدن خهاکههای آبیهاری شهده بها پسهاب
هم خوانا دارد .تغییرات جرم مخصو ظاهری در اثر آبیاری با پساب
به کیفیت پساب بستگا دارد .وگلر ( )37نشان داد کهه کهاهش جهرم
مخصو ظاهری خاک در اثر افهزاکش مهاده آلها موجهود در پسهاب
ما باشد .پارامترهای پتاسیم قابل دسترس ،نیتهرونن pH ،و میهانگین
وزنا قطر خاکدانه ها نسبت به شاهد افزاکش نشان دادند ،امها از نظهر
آماری معنادار نبودند (شیل  .)1تغییرات  pHخاک به علت خاصهیت
بافری باالی خاک به وکژه در خاکهای آهیا به آسانا امیهانپهذکر
نماباشد.
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جدول  -1آنالیز آماری ویژگیهای شیمیایی پساب و آب چاه
معنیداری
Sig

Table 1- Statistical analysis of chemical properties of wastewater and well
تیمار
ویژگیها
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
Treatm
Properties
Number
Min
Max
Mean
SD
ent

***

0.067

1.66

1.79

1.58

15

S

-

0.018

0.82

1.31

0.59

15

C

-

3.49

8.52

14.03

4.11

15

S

-

1.85

4.53

7.32

1.82

15

C

-

0.07

6.8

7.16

6.41

15

S

-

0.07

6.87

7.18

6.61

15

C

-

-

Nd

nd

nd

15

S

-

-

Nd

nd

nd

15

C

-

-

Nd

nd

nd

15

S

-

-

Nd

nd

nd

15

C

-

-

Nd

nd

nd

15

S

-

-

Nd

nd

nd

15

C

-

-

Nd

nd

nd

15

S

-

-

Nd

nd

nd

15

C

-

-

Nd

nd

nd

15

S

-

-

Nd

nd

nd

15

C

-

-

Nd

nd

nd

15

S

-

Nd

nd

nd

15

C

هداکت الیترکیا
)EC (dS.m-1

نسبت جذب سدکم
SAR

پ هاش
pH

آهن
Fe

روی
Zn

مس
Cu

کادمیوم
Cd

نییل
Ni

سرب
Pb

*** :معناداری در سطح %1؛  :ndغیرقابل تشخیص؛  :Sپساب؛  :Cآب چاه (.)***: Significant P < 0.01; nd: Not detected; S: Wastewater; C: Well

روسان و همیاران ( )31گزارش کردند آبیاری با پساب نسبت بهه
خاک شاهد سبف افزاکش معنا دار در مقدار فسفر و پتاسیم خاک شده
است .هاکنز و همیاران ( )12گزارش کردند آبیاری با پساب بهر مقهدار
نیترونن خاک اثری نداشته است .افزاکش سدکم در اثر آبیاری با پساب
سبف افزاکش معنادار نسبت جذب سدکم در خاکهای آبیاری شده با
پساب شده است .اگرچه مقهدار زکهاد سهدکم محلهول در خهاک سهبف
پههراکنش ذرات رس و تخرکههف سههاختمان خههاک مههاشههود کههه بههر
خصوصههیات فیزکیهها خههاک از جملههه نفههوذ و میههانگین وزنهها قطههر
خاکدانهها اثر ماگذارد ( .)3همچنین افزاکش نسبت جهذب سهدکم در
انواع خاکها باع پراکندگا و تخرکف ماشود که بسته به نوع خاک
فرق ماکند ( ،)35اما به نظر مارسد افزاکش مقدار ماده آلا همزمهان
با افزاکش معنادار نسبت جذب سدکم مانع از تخرکف خاکدانهها شهده
در نتیجه تغییر معناداری در میانگین وزنا قطر خاکدانه هها مشهاهده
نشد .پاکداری خاکدانهها عامل مهما است که در نفهوذ آب بهه خهاک

نقش مهما دارد ،و تحت تأثیر ماده آلا و غلظت امالح (سدکم) است
(.)37
با توجه به اکنیه بسیاری از وکژگاهای خاک مورد بررسا در اکن
پژوهش در اثر آبیاری با پساب تغییر کافتنهد و انهدازهگیهری و بررسها
تمام اکن وکژگاها از کک سو وقتگیهر و هزکنههبهر و از سهوی دکگهر
بررسا تماما آنها ضروری نیست ،بنابراکن بها اسهتفاده از روشههاکا
مانند  PCAبرای کاهش تعداد دادهها استفاده ماشود ( 11 ،26و )28
بهها اسههتفاده از  PCAپارامترهههای فیزکیهها ،شههیمیاکا و زکسههتا در
مؤلفههای اصلا مختلفا قرار گرفتند .مؤلفههاکا با مقدار وکهژه کمتهر
از کک بیانگر توصیف بخهش کمتهری از وارکهانس توسهط آن مولفهه
نسبت به هر کک از متغیرهای مورد مطالعه است ،بنابراکن مؤلفهههای
اصلا با مقادکر وکژه بزرگتر از کک بهرای تفسهیر انتخهاب شهدند پهنج
مؤلفه اصلا ( )PCبه دست آمد که  PC1و  PC2با ارزش وکژه 50/6

كاربرد تجزیه مؤلفههاي اصلی براي شناسایی تغییرات ویژگیهاي خاك ناشی از آبیاري...

درصد به عنوان مهمترکن مؤلفههای اصلا بودند .مؤلفه اصلا اول بها
بیشترکن مقدار وکژه ( )7/56جهدول  2دربرگیرنهده تعهداد پارامترههای
بیشتر با ضراکف وکژه بزرگتهر نسهبت بهه سهاکر مولفهههها مهاباشهد.
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همانطور که مشاهده ماشهود  PC1بها  30درصهد وارکهانس دادههها
دارای دامنه اطالعات وسیع تری نسبت به سهاکر مؤلفهههها مهاباشهد
(جدول .)2

شکل  -1مقایسه میانگین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خکهای آبیاری شده با پساب و آب چاه (معنیدار بودن در سطح )%5
Figure 1- Mean comparison of physicochemical properties of soil irrigated with Wastewater and control (Significant at 5%
)probability level
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بنابراکن ما توان نتیجه گرفت که مؤلفههای پاکینتهر در توضهیح
میزان تغییرات نقش کمتری دارند ( .)5نتاکج اصل از آنالیز مؤلفههای
اصلا نشان داد که پنج مؤلفه اصلا با مقدار وکهژه بزرگتهر از کهک در
برگیرنده  86/1درصد تغییرات دادههای اندازهگیری شده بودند (جدول
 ،)2و طبق نظر منلا ( )21ماتوان گفت پنج مؤلفه اول در اکن آنهالیز
دارای بیشترکن جم اطالعات مجموعههی متغیرههای مهورد مطالعهه
هستند .جهت انتخاب  MDSاز روش  PCAاستفاده شد که نتاکج آن
در جدول  2گزارش شده است .در هر مؤلفه پهارامتر بها ضهرکف وکهژه

باالتر و پارامترههاکا بها  10درصهد تغییهرات بیشهترکن ضهرکف وکهژه
انتخاب شدند ( ،)18و همبستگا بین پارامترها بها پهنج مؤلفهه اصهلا
مورد بررسا قرار گرفت و پارامترهاکا که همبستگا باالکا با کیدکگر
داشتند ذف شدند و تنها کیا از آنها انتخاب شد .بنابراکن پارامترهای
کربن آلا ،نسبت جذب سدکم ،نیترونن ،pH ،جرم مخصو ظاهری،
میانگین وزنا قطر خاکدانهها ،تنفس مییروبا و پتاسیم قابل دسترس
مهمترکن پارامترهاکا بودند که در نتیجه آبیاری با پساب تغییر کافتهاند
(جدول .)2

جدول  -2انتخاب مهمترین پارامترهای تأثیرگذار بر خاکهای مورد مطالعه
Table 2- Select the most important parameters in the studied soils
PC5

PC4

PC3

PC2

PC1

1.17

1.43

1.64

2.01

4.07

9.7

11.9

13.7

16.7

33.9

86.1

76.4

64.5

50.6

33.9

0.072

0.197

0.651

0.070

0.029

0.187

0.012

0.362

-0.148

0.381

0.404

0.064

0.252

0.021

0.377

0.175

0.496

0.028

-0.177

-0.377

0.303

0.261

0.072

-0.242

-0.298

0.020

0.169

0.264

0.554

0.103

0.153

0.294

0.212

-0.043

0.409

0.273

0.434

0.353

0.337

0.012

0.257

0.222

0.146

-0.159

0.420

0.209

0.359

0.328

0.206

0.289

0.677

0.397

0.062

0.219

0.093

0.074

0.030

0.032

-0.588

0.244

متغیرها
Variables

مقدار وکژه
Eigenvalue

سهم وارکانس
(Variance )%

وارکانس تجمعا
(Cumulative variance )%

مقدار وکژه متغیرها
Eigen value variables
پ هاش
pH

زکست توده مییروبا
)MBC (mg/kg

تنفس مییروبا
)BR (mgCO2/3 day

جرم مخصو

ظاهری

)BD (g/cm3

رس
Clay

نسبت جذب سدکم
SAR

شاخص پاکداری
)SI (%

میانگین وزنا قطر خاکدانهها
)MWD (%

کربن آلا
)OC (%

فسفر
)P (mg/kg

پتاسیم
)K (mg/kg

نیترونن
)TN (%

در هر مؤلفه اعدادی که زکر آنها خط کشیده و پررنگ هستند به عنوان  MDSانتخاب شدند
In each PC, underline and highlighted values were selected as MDS.
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شکل  -2قرارگیری پارامترهای خاک در دو گروه خاکهای آبیاری شده با پساب و آب چاه با استفاده از آنالیز مؤلفههای اصلی
 :+نقاط آبیاری شده با پساب؛  :-نقاط آبیاری شده با آب چاه
Figure 2- The soil parameters in both soils irrigated with wastewater and control with using principal component analysis
+:Soil samples irrigated with wastewater; -: Soil samples irrigated with cotrol

نموگراف  PC1و  PC2پارامترهای اندازهگیری شده را در دو گروه
مجزا قرار داد (شیل  .)2زکنگ و همیاران ( )38گزارش کردند مقاکسه
دو نوع خاک با استفاده از آنالیز مؤلفههای اصلا ،در دو قسمت مجهزا
از نظر  PC1قرار گرفتند که نشان مادهد از نظر وکژگهاهها بها ههم
تفاوت دارند .بیشتر نقاط آبیاری شده با پساب در  PC1قسمت سهمت
راست و از نظر  PC2در قسمت باال قرار داشتند ،به عبارتا در قسمت
مثبت مؤلفههای اصلا قرار دارند و نقاط آبیاری شهده بها آب چهاه در
سمت چپ  PC1و از نظر  PC2در قسمت پاکین  PCقرار داشهتند کها
به عبارتا در قسمت منفا مؤلفههای اصلا قرار دارند .همانطور کهه
در شیل  2مشخص است نقاط آبیاری شده با پساب و آب چهاه در دو
گروه مجزا قرار دارند که نشان مادهد آبیاری با پساب بر وکژگاهای
خاک نقش داشته است.
پس از انتخاب مهمترکن پارامترها همبستگا بین اکن پارامترها در
دو گروه خاک های آبیاری شده با پساب و آب چاه مورد بررسها قهرار
گرفهت (جهدول  .)3کهربن آلها در هههر دو گهروه خهاکهها بیشههترکن
همبستگا را با شاخص پاکداری ساختمان خاک داشت .کربن آلها در
خاک های آبیاری شده با پساب بها تهنفس و زکسهت تهوده مییروبها،
نیترونن و شاخص پاکداری ساختمان خهاک همبسهتگا مثبهت بهاال و
معناداری داشت (1و  .)20در خاکهای آبیاری شده با آب چاه کهربن
آلا با شاخص پاکداری ساختمان خاک ،نیترونن ،تنفس و زکست توده
مییروبا همبستگا مثبت و باالکا داشت جدول  3که اکن همبستگا
به علت معدنا شدن عناصر غذاکا و ماده آلا در خاکهای آبیاری بها
آب چاه بود ( .)1نسبت جذب سدکم در هر دو گروه خاکها با نیترونن

و فسفر قابل دسترس همبستگا منفا داشت .نیترونن با کهربن آلها،
زکست توده و تنفس مییروبا همبستگا باال و معنادار داشهت (،)20
که اکن افزاکش بهه علهت منبهع نیتهرونن و عناصهر غهذاکا (پسهاب)
ما باشد و باع بهبود اکن شراکط شده است .اکن در الا است که در
خاکهای آبیاری شده با آب چاه همبستگا منفا با تهنفس مییروبها
داشت که به علت نبود منبع تغذکه (آب چاه) و مصرف نیترونن توسط
رکزجاندران خاک است ( ،)1از طرفا نیتهرونن در خهاکههای آبیهاری
شده با آب چاه بها شهاخص پاکهداری سهاختمان خهاک و کهربن آلها
همبستگا مثبت داشت .میانگین وزنها قطهر خاکدانهههها بهه عنهوان
پارامتری بود که در هر دو گروه خاکها به طور کلا با هیچ پهارامتری
همبستگا نداشت ،که نشان مادهد تحت تأثیر آبیاری با پساب نبوده
و در شیل  1هم نشان داده شده است که آبیاری با پساب بر میانگین
وزنا قطر خاکدانهها اثر نداشته اسهت .مشهابه بها پهژوهش دایبهن و
همیارن ( pH )8در خاکهای آبیاری شده با پسهاب فقهط بها زکسهت
توده مییروبا و کربن آلا همبستگا مثبت و در خهاکههای آبیهاری
شده با آب چاه با تنفس مییروبها ،نیتهرونن و نسهبت جهذب سهدکم
همبستگا مثبت باال و با شاخص پاکهداری سهاختمان خهاک و فسهفر
همبستگا منفا داشت .به نظر مارسد دلیل همبستگا بهین  pHبها
کربن آلا و زکست توده مییروبا در خاکهای آبیاری شده بها پسهاب
اکن است که با افزودن پساب به خاک ،سدکم و در نتیجه  pHافزاکش
کافته و همزمان با آن ماده آلا و در نتیجه زکست توده مییروبها نیهز
افزاکش کافته است.
جرم مخصو ظاهری در خاکهای آبیاری با پسهاب بها پتاسهیم
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همبستگا باالی منفا به علت همبسهتگا بهاالی پتاسهیم بها سهدکم
محلول ( )4و با میانگین وزنا قطر خاکدانهها همبستگا باالی مثبهت
داشت ،در الا که در خاک های آبیاری بها آب چهاه فقهط بها تهنفس
مییروبا همبستگا برابر با  0/6داشته ،و ماتوان گفت که کاهش در
مقدار جرم مخصو ظاهری در خاکهای آبیاری شده با پساب ناشا
از افزاکش پتاسیم و پراکنش رسها و قهرار گهرفتن آنهها در فاهای
خالا منافذ بوده است .پتاسیم در خاکهای آبیاری شده بها پسهاب بها
پارامترهههای کههربن آلهها ،شههاخص پاکههداری سههاختمان خههاک ،جههرم
مخصو ظاهری و میانگین وزنا قطر خاکدانهها همبستگا منفا و
معنادار داشت و با نتاکج رنگاسما ( )29کهه گهزارش کردنهد پتاسهیم
نقشا مشابه با سدکم در خاک دارد و باع تخرکهف سهاختمان خهاک
ماشود مطابقت دارد زکرا در خاکهای آبیاری شهده بها پسهاب مقهدار
پتاسیم باال بود و باع کاهش شهاخص پاکهدرای سهاختمان خهاک و

میانگین وزنا قطر خاکدانهها و افزاکش جرم مخصو ظاهری خاک
شده است ،در الا که در خاکهای آبیاری شده با آب چاه با فسفر و
شاخص پاکداری ساختمان خاک همبستگا مثبهت و بها درصهد رس و
زکست توده مییروبا همبستگا منفا باال و معناداری داشت .تنفس
مییروبا در خاکهای آبیاری شده با پسهاب بها پارامترههای شهاخص
پاکداری ساختمان خاک ،کربن آلا و نیترونن همبسهتگا مثبهت بهاال
داشت ،که اکن افزاکش به علت کربن و نیترونن موجود در پساب بوده
و سبف افزاکش در مقدار آن نسبت به شاهد شده است (شیل .)1
چنگ و همیاران ( )6رابطه منفا بهین فسهفر و تهنفس خهاک را
گزارش کردند .الگو مارسینو و همیاران ( )17گزارش کردند کهه بهین
تنفس و زکست توده مییروبا در خاکههای آبیهاری شهده بها پسهاب
همبستگا مثبت و باالکا وجود دارد.

جدول  -3همبستگی بین پارامترهای اندازهگیری شده در خاکهای آبیاری شده با پساب و آب چاه
Table 3- The correlation between measured parameters in soils irrigated with wastewater and control
جرم

میانگین

شاخص

نسبت

وزنی قطر

پایداری

جذب

خاکدانهها
MWD

ساختمان
SI

سدیم
SAR

0.47

0.17

-0.3

0.08

-0.1

-0.36

-0.17

-0.38

1

1

**0.66

-0.15

-0.1

*0.55

-0.21

-0.24

**0.63

*-0.55

رس
Clay

تنفس

زیست توده

میکروبی
BR

میکروبی
MBC

-0.14

0.48

*0.55

1

***0.8

1

0.1

0.29

**0.6

0.19

مخصوص

نیتروژن
N

پتاسیم
K

فسفر
P

کربن آلی
OC

0.35

0.04

0.03

*0.51

-0.38

***0.74

-0.04

-0.36

***0.86

-0.49

**0.7

***0.96

-0.2

0.02

***0.84

-0.3

**0.62

-0.4

-0.4

***-0.75

-0.2

-0.04

***0.72

0.3

0.39

-0.25

-0.08

0.09

-0.36

-0.42

-0.16

-0.48

-0.14

1

-0.33

*-0.56

-0.01

**-0.57

0.03

-0.1

0.27

1

-0.3

0.19

0.2

*0.49

**-0.57

-0.27

***0.93

0.09

1

-0.33

-0.4

-0.23

**-0.7

**-0.64

-0.23

**-0.69

0.03

-0.11

1

0.02

0.48

-0.1

0.11

-0.1

-0.26

0.15

***0.74

-0.37

-0.16

1

0.01

***0.97

-0.3

*-0.5

-0.29

**0.66

*0.62

-0.4

0.1

0.24

1

0.4

-0.47

0.46

*-0.62

0.18

-0.46

*-0.52

-0.01

**-0.72

-0.17

1

-0.29

**0.63

0.41

*0.59

0.41

**-0.7

0.17

-0.25

***-0.84

0.19

1

0.18

**0.66

***0.82

-0.3

***0.82

**-0.73

-0.2

-0.36

**-0.6

-0.23

*0.62

طاهری
BD

پهاش
pH

* ** ،و *** :به ترتیف معنادار در سطح  1 ،5و  0/1درصد*,**and ***: Significant at P < 0.05, 0.01, and 0.001, respectively. .
اعدادی که زکر آن خط کشیده شده است نشان دهنده خاکهای آبیاری شده با پساب ماباشند.
Underline numbers represent soil samples irrigated with wastewater.

پ هاش
pH
زکست توده
مییروبا
MBC
تنفس
مییروبا
BR
جرم
مخصو
طاهری
BD
رس
Clay
نسبت
جذب
سدکم
SAR
شاخص
پاکداری
ساختمان
SI
میانگین
وزنا قطر
خاکدانه-
MWDه
کربن آلا
OC
فسفر
P
پتاسیم
K
نیترونن
N
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، نسهبت جهذب سهدکم،مؤلفه های اصهلا هشهت وکژگها کهربن آلها
 و پتاسیم قابل دسترس بهه عنهوانBR ،MWD ،BD ،pH ،نیترونن
مهمترکن پارامترها جهت بررسا اثرات آبیاری با پساب انتخاب شهدند
 بهه طهور کلها اسهتفاده از.و برای مقاکسه مورد استفاده قرار گرفتنهد
 به، سال10 پساب تصفیه خانه پرکند آباد مشهد برای آبیاری در مدت
جز نسبت جذب سدکم بر بیشتر وکژگاهای خاک تأثیر مثبهت داشهته
 بنابراکن به نظر مارسد با توجه به کمبود آب بهرای آبیهاری در،است
 ماتوان با ترکیف اکن پسهاب تصهفیه،مناطق نیمه خشک مثل مشهد
شده با آب چاه ضمن تأمین آب آبیاری به بهبود وکژگاهای خاک نیز
.کمک نمود

نتیجهگیری
 سال با پساب اثرات منفا10 نتاکج نشان مادهد آبیاری به مدت
 نتاکج نشان داد که آبیاری با پسهاب.بر وکژگا های خاک نداشته است
، فسهفر قابهل دسهترس،SAR ،SI سبف افزاکش معنادار پارامترهای
 و کربن آلا در خاکهای آبیاری شده با پساب نسبت بههBR ،MBC
 و درصد رس در خهاکههایBD شاهد و کاهش معنادار پارامترهای
،MWD ،pH آبیاری شده با پساب نسبت به آب چاه شهد و در مهورد
 از طرفا مقاکسه آنالیز.نیترونن و پتاسیم تفاوت معناداری اکجاد نشد
مؤلفههای اصلا دو گروه خاکهای آبیاری شده با پساب و آب چهاه را
دو گروه مجزا قرار داد که نشان مادهد آبیاری با پساب بر خاکههای
 بها اسهتفاده از آنهالیز.مورد مطالعه تهأ ثیر قابهل تهوجها داشهته اسهت
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Introduction: Water scarcity is one of the important issues in agriculture, especially in arid and semi-arid
regions of Iran. Therefore, the challenge for the agriculture in these areas is to find new sources of water for
irrigation. One of the ways that has become more common in recent years is the reuse of wastewater as a
secondary source and replaces drinking water. The effects of irrigation with wastewater on physical, chemical
and biological properties of soil have been studied by many researchers, which most of them are based on the
direct use of untreated wastewater in agricultural land irrigation. In fact, a large amount of wastewater used in
the agriculture is indirectly entered into the rivers, and used in the agriculture lands. Irrigation with wastewater
may have effects on soil properties such as pH, EC, nutrient content, sodicity, pollutants and etc.
Materials and Methods: In order to determine the effect of irrigation by wastewater on soil properties in
May 2015, several points of the Kashafrood River in the north of Mashhad were selected. The studied points
were located between 59˚36ʹ- 59˚41ʹ E and 36˚19ʹ- 36˚22ʹ N geographical position. The wastewater is refined in
Parkandabad station, and used for irrigation. The samples were taken from a depth of 0-30 cm in each point and
three replications were regarded for them. Sampling distance was one kilometer from each other. In general, 15
points were irrigated with wastewater were selected. 12 physical, chemical and biological properties including
pH, soil texture, bulk density (BD), dispersible clay (DC), mean weight diameter of aggregates (MWD), sodium
adsorption ratio (SAR), organic carbon (OC), available phosphorous (P), available potassium (k), total nitrogen
(TN), microbial biomass and base respiration (BR) were measured as a total data set (TDS). According to Liu
and Chen the main component with an Eigen value greater than one using the PCA method were chosen as
minimum data set (MDS). Within each PC, highly weighted properties were defined as those with absolute
values within 10% of the highest weighted loading. When more than one variable was retained in a PC, each was
considered important and was retained in the MDS if they were not correlated (r < 0.60). Among well-correlated
variables within a PC, the variable having the highest correlation sum was selected for the MDS. Data analysis
were performed using SPSS Statistics22 software.
Results and Discussion: The results showed that irrigation with wastewater increased biomass and BR, OC,
SAR, K and stability index of soil structure. The parameters of K, TN, pH and MWD have been increased
compared to the control, but were not statistically significant. Using PCA, five PCs were obtained, which PC1
and PC2 with Eigen value of 50.6 % were the most important components. The parameters of OC, SAR, TN, pH,
BD, MWD, BR and K were chosen as MDS due to be changed as a result of irrigation with wastewater. Then,
the correlations between these parameters in two groups of irrigated soils with wastewater and control were
investigated. Organic carbon in both soil groups had the highest correlation with the SI. The SAR in both soil
groups was negatively correlated with nitrogen and phosphorus. Nitrogen in irrigated soils with control was
positively correlated with the SI and OC. The MWD was not correlated with any parameter. PH had shown
positive correlation with microbial biomass and OC was positively correlated with BR, TN and SAR in soil
controls. Potassium in the irrigated soils with wastewater had the negative and significant correlation with OC,
SI, BD and MWD. Microbial respiration had a high positive correlation with SI, OC and TN in irrigated soils,
which is due to carbon and nitrogen in the wastewater and causes an increase in its amount compared with the
control.
Conclusion: The results showed that irrigation with wastewater caused a significant increase in parameters
SI, SAR, P, BR, MBC and organic carbon in irrigated soil with wastewater and pH, MWD, TN and K had no a
significant difference. On the other hand, the principal component analysis of the two groups of irrigated soils
with wastewater and control had two distinct groups indicating that the irrigation with wastewater had a
1, 2 and 3- Former M.Sc. Student, Associate Professor and Professor of Soil Science Department, Faculty of
Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Respectively
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significant impact on the soil properties. According to the principal components analysis, eight parameters
including OC, SAR, TN, MWD, BD, pH, BR and K were selected as the most important parameters to study the
effects of irrigation by wastewater.
Keywords: Irrigation, Parkandabad, Refinery wastewater, Soil quality
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هایجذبآبکاهوبرگیتحتتنشخشکیمیباشدد.بدرایا دنمن دورآیما شدیررگ انده


گررند.هدآایتحقیقحاضربررسیمدل

محسوبمی
رانشکدهکشاورییرانشگاهشییدچمراناهوای،ررپا یز1396انجامشد.آیما شباسهتیمارآبی80،60و100ررصدنیایآبیگیاهررسهتکدرارورر
قالب کطرحکامالًترارفی انجامگرفت.برایتعیینیمانآبیاریایروشوینیاستفارهگرر د.تعرقنسبیبااستفارهایتغییراترطوبترویانهخاک
محاسبهومدلهایکاهشجذبآبفدسوهمکاران،)1978(ونگنوختن،)1987(را رکسنوهمکاران)1993(وهما ی)1999(مورراری ابیقدرار
گرفتند.ایشاخصهایآماریبیشینهخطاینسبی،ضر بتعیین،ر شهمیانگینمربعاتخطا،کارا یمدلساییوضر بجرمباقیمانددهاسدتفارهشدد.
نکهمدلهایفددسو

هابرایشبیتریارائهمیرهدR2=0/96(و.)RMSE=9/14ضمن ا

نتا جنشانرار،مدلهما ی)1999(نسبتبهسا رمدل
همکددداران)1978(بددداR2=0/43و،RMSE=16/46ونگندددوختن)1987(بددداR2=0/51وRMSE=8/62ورا رکسدددنوهمکددداران )1993(
باR2=0/48و،RMSE=12/5برایشنزر کینسبتبههمراشتند .

،کاهوبرگی،مدلهایکاهشجذب 
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رشدجمعیت،نیدایبدهادذایبیشدترومحددور تمندابرآبرر
مناطقخشکونیمهخشک،نیایبهاسدتفارهایمندابرآببداکیفیدت

پا ینواعمالمد ر تکمآبیاریو داهدررواسدتراتریراضدروری
میسایر.)2(کمبدورآبوشدوریخداکرومحددور تمیدمبدرای

تولیداتکشاورییررمناطقنیمهخشکهستند.تنشآبدیوشدوری

).تنشآبیوقتیرخمیرهددکدهای

جذبآبراکاهشمیرهند13(

رسترارنآبایبرگهداایطر دقفرآ نددتعدرق،ایآبموجدوررر
منطقهر شهفراتررور.)10(مدلهایشبیهساییجدذباگدرجر دان
هابهطورصحیحپیشبینیکنند،بددوننیدایبده
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اندایهگیریهایصحرا ی،میتوانیمانآبیاریرابرایحداکثررشدد،
بهکمکخروصیاتشیمیا یوفیز کیآبوخداکوپدارامترهدای
مش صگیاهی،تعیدینکدرر.)9(روگدروهگسدتررهایرو کررهدای
ساییجذبآبوجورراررکهایرارههدایر شدهبدهروشهدای


مدل
کنند،مدلهدایمیکروسدکوپیکدهشدامحشدرح

م ت فیاستفارهمی
مفر یایگیاه،سیستمر شهوخاکوتعامحفیز کیبینا ناجدزا 
میباشد،ررواقرا نمدلهاجر انآبرابهطرآتکر شهبررسدی
کنند.مدلهایماکروسکوپیبراساساصولاولیهانتقالاندرییو

می
جرممیباشند،کهایطر قمشد صکدررنفرفیدتآبموجدوررر
منطقهر شه،تما حبهسارهترکدررنخدوارر شدههدارارندد،ا دن
مدلهابرراشتآببهوسی هکحناحیهر شدهرابددونررن رگدرفتن
تاثیرتکتکر شههابررسیمیکنندوبهطدورک دیررمددلهدای
مد ر تمحرولومدلهایانتقالخاک-گیاهی-اتمسفرموررتوجه
قرارگرفتهاند.باوجورسارگیوتوانبالقوهآن،ا نرو کررنیزرارای
اشکاالتیمیباشد،ایجم ها دنکدهاکثدرپارامترهدایماکروسدکوپی
نمیتوانندبهطورمستقیمتعیین ااندایهگیریشوند،بنابرا ننیایبده
واسنجی رارند،کها نمرح هنیزرارایمحدور تهایعمددهوایدر

318

نشریه آب و خاك ،جلد  ،33شماره  ،2خرداد  -تیر 1398

انحراریپارامترهایمدلاست،همچنینبااستفارهایتوی رر شه ا
تراکمتوره،ا نمدلهااثدرسداختاروخدوارهیددرولیکیر شدهرا
نار دهمیگیرند.)5(مز تروشهایماکروسکوپیررهندسهجر دان
آسانترنسدبتبدهروشهدایمیکروسدکوپیوهمچندیناجتندابای
مشکالتروشهایمیکروسکوپیبرایشبیهساییجذبر شههدای
).ایمیمتر نمدلهایجذبآب

انفراریررسیستمر شههاست18(
ماکروسکوپیمیتوانبهمدلفدسوهمکداران،)1978(مددلون-
گنوختن،)1987(مدلرا رکسنوهمکداران)1993(ومددلهمدا ی
()1999اشارهکرر .
کاهوایمحبوبتر نسدبز جات،بدابداالتر نمیدزانمردرآو
اهمیتاقتراریررسراسرجیاناسدت.عددمانجدامآبیداریمدن م،
ا جارمحیطارقابی اخشکیخاکرریمانبرراشتموجبایرست
رفتنکیفیتمحرولکاهومیشور.بهطدورک دیوجدورتدنشهدای
ی ستیوایری ستیسببکاهشکیفیتوکمیدتمحردولنیدائی
خواهدشد .)3(
هما یوهمکاران،)12(اثرمقار رم ت فپتانسدیحآبخداکرا
رویالگویجذبآبگیاه ونجه،ررشرا طتنشآبیمدورربررسدی
قددراررارنددد.نتددا جنشددانرارکددهتوابددرکدداهشجددذبآبخطددی
رضا تب شنبورهواکثرتوابرکاهشجذبآبایرخطیتنیابرای
نیمددیایرارههددامناسددببورنددد،کددهبددرا ناسدداستددابرایرخطددی
پیشنیاریهما یوهمکاران،)12(نسبتبهر گرمددلهدایجدذب
آببهرلی حررن درگدرفتنروحددآسدتانهبدرایمددل،هم دوانی
بیشتریبارارههایاندایهگیریشدهراشت.الییکیدا،)7(بدهمن دور
اری ددابیچیددارمدددلجددذبآبماکروسددکوپیکفدددسوهمکدداران
(،)1978ونگنوختن،)1987(را رکسنوهمکاران،)1993(وهما ی
()1999ررشرا طتنشخشکیبرایگیاهکاهو،پروهشدیررمزرعده
تحقیقاتیرانشکدهمیندسیع ومآبرانشدگاهشدییدچمدراناهدوای
انجامرار،نتا جنشانرارمدلهما ی،باررن رگرفتنروحدآستانه
برایمدل،برایشخوبیرویکحمحدورهرارههایاندایهگیریشدده
تعرقنسبیررمقابحقددرمط قپتانسدیحماتر دک،بدرایتیمارهدای
تحتتنشرارر.حسینیوهمکاران،)14(بهاری دابیتوابدرکداهش
جذبآبگیاهف فحررشرا طتدنشهمزمدانخشدکیوشدوریرر
محددیطکشددتگ انددهپرراختندددوپددنجتددابرکدداهشجددذبآب
ماکروسکوپیکوانگنوختن(جمدرپدذ روضدربپدذ ر)،را رکسدنو
آگوستیجن،وانرموهمکارانوهما یوهمکدارانرابدااسدتفارهای
رارههایکشتگ دانیگیاهف فحرلمهایمدورراری دابیقدراررارندد.
نتا جنشانرارکهایمیانمدلهایضدربپدذ ر،مددلرا رکسدنرر
رسیی منسبدرمتدرنزر کدیبیشدتریبدانتدا ج
سطوحشوری 4/5
اندایهگیریهاراشت.ررسطوحشوریبداالتر6/5(رسدیی مدنسبدر
متر)،مددلهمدا یومددلوانرامبدرایشبیتدریرابدارارههدای

اندایهگیریشدهنشانرارند.سرائیتبر دزیوهمکداران،)18(بدرای

اری ابیبرخیتوابرکاهشجذبآبررشرا طتنشآبدیرویگیداه
ر حان،آیما شیباچیارسطحم ت فآبآبیاریشدامح،100،120
80و60ررصدنیایآبیباسهتکرارانجامرارند.نتدا جنشدانراررر
برآوررجذبنسبیرویانه،مددلایرخطدیهمدا یوهمکداران)13(
برایشبیترینسبتبهر گرمدلهاارائهرار،همچنینمددلخطدی
فدسوهمکاران)1987(ومدلهایایرخطیونگنوختن)1987(و
هما یوهمکاران)2002(رربرآوررمیزانجذبنسبیتجمعیطدی
فرحرشدرقدتمناسدبیراشدتند.بدراروهمکداران،)4(مددلهدای
م ت فجذبآبر شهراتحتشرا طتنشآبدی،بدرمبندایتعدرق
پتانسیحوبیالنانرییسطحی،باهممقا سهواری ابیکررند.نتدا ج
نشانرار،مدلهایهیدرولوی کیبزرگمقیاستر،کهبراساستعدرق
پتانسیحعمحمیکنندبهرلیحتوانمنددیبیشدتر،بدرایمددلسدایی
جذبآبمناسبترند.لیوهمکاران،)15(بدرایتوسدعهمددلهدای
جذبآبر شهتحتشرا طتنشآبی کمدلنما یتعدد ح افتده
ارائهکررندکههمتوی رر شهوهمتنشآبیراشامحمیشد.مددل
پیشنیاریتابعیایتعرقپتانسیح،قاب یترسترسدیبدهآبخداک،و
لمیدزانآبخداکو
تراکمطولیر شهبور.نتا جنشانرارا نمدد 
جددذبآبتوسددطر شددهرا،بددهو ددرهررنیمددهرومفرددحرشددد،رر
شبیهساییکرر .پیتریوهمکاران،)16(
عمقهایکم،بهطورمناسب 

تابرکاهشتنشفدساصالحشدهرابدرایمددلسداییجدذبآب
ر شهباتوجهبهکاهشپتانسیحآبارائهرارند.نتا جنشانرارمددل
اصالحشدهایلحاظفیز کیپا دارترایمدل فدس بوروبهو رهبرای
شبیهسداییررخداکهداینداهمگنمدرتبطبدورهاسدت.همچندین

شبیهساییعدریجر انآبوجذبآبر شهررخاکهایناهمگن

وهمگننشانرهندهتأثیرمدلجد ددبدرجدذبآبر شدهوتعدرق

واقعیبور.بابایارهوهمکاران،)2(اثراتتوامتنششوریوخشکیرا
رویالگویجذبآبر شهگیاهر حانمورربررسیقدراررارنددوای
هفتمعارلهجذبآبماکروسکوپی استفارهکررند.نتدا جنشدانرار
کهایبینمدلهدایارائدهشدده،مددلهمدا یوهمکداران)2002(
بیتر نتوافقرابارارههایتجربیراشتوافزا ششوریوخشکی
باعثکاهشپتانسدیحجدذبآبتوسدطر شدهگرر دد.عز ز دانو
همکاران،)1(ررمطالعهخوربهاصالحمدلشبیهسداییشددهتحدت
سطوحم ت فآب،نیتروینوشوریرویگیاهذرتپرراختند،نتدا ج
کهمدلهما یوفدس )1999(نسبتبهسا رتوابرجدذب

نشانرار
آب،برآورربیتریراشت.هما یوهمکاران،)13(بهمن دوربررسدی
اثرمقار رم ت فپتانسیحآبخاکوسدطوحم ت دفشدوریروی
الگویجذبآبگیاه ونجه،آیما شیانجامرارندو کمددلجدذب
آبتحتتنشآبیوشوریارائهکررند.نتدا جنشدانرهنددهتوافدق
باالیمدلپیشنیاریبارارههایتجربیبوروتابرکاهشجذبارائه


ارزیابی توابع كاهش جذب آب كاهو برگی...

شدهقارربوربههمراههرتابرایرخطیر گراستفارهگدررر.هددآای
تحقیقحاضراری ابیچیارتابرکاهشجذبآبماکروسکوپیفدس
)،ونگنددوختن،)1987(را رکسددنوهمکدداران
وهمکدداران 1978(
()1993وهما ی)1999(ررپیشبینیجذبآبتوسدطر شدهگیداه
کاهوررشرا طتنشآبیوتعیینمناسبتر نمدلبرایپدیشبیندی
آبیمیباشد .

کاهشجذبآبتوسطکاهوررشرا طتنش


مواد و روشها
تئوری مدلهای مورد استفاده:

مناسبتر نروشکمیکررنجذبآبتوسطر شدهگیاهدانای
رستمیآ د.تقر باهمهمدلهدایر اضدیحرکدت

معارلهر چارریبه
آبوامالحررخاکایراهححعدریمعارلهر چدارری-رارسدیبدارر
ن رگرفتنقسمتجذبآببدرایجر دانرربعددعمدوریمعرفدی
گشتهاند.باتوجهبها نکهجذبآبتوسطگیاهدانرررطوبدتهدای
ایراشباعصورتمیگیرر،با دآنراررمعارلدهر چدارریلحداظکدرر.
شکحمعارلهر چارری،پسایلحاظکررنقسدمتجدذبآبتوسدط
)میباشد :)17(
گیاهبهصورترابطه 1(
()1
ررصدرطوبتحجمدیخداک(ررصدد):h ،بدارفشداریآب
خاک(متر):t،یمان(ساعت):C،ر فرانسدیحفرفیدترطوبدتخداک
(معکوسمتر)کهبرابرباشیبمنحنیآبخاکاست:z.گرار انبار
عموریخاک(متر) :K(h)،هدا تهیدرولیکیایراشباعخداک(متدر
برساعت):S(h)،میزانجدذبآبتوسدطر شدهگیاهدان(معکدوس
ساعت)،کهتابعیایپتانسیحماتر ک،پتانسیحاسمزی،و رگدیهدای
ر شهوشرا طآبوهوا ی(همچوننیایتب یری)است.)11(آبیاری
یمانیالیماست،کهخاکقارربهتأمیننیایآبیگیداهنباشدد.تدنش
آبیهنگامیاتفاقمیافتدکهمیزانتعرقبیشترایمقددارجدذبآب
باشد.جذبآبتوسطسرعتتعدرق،انتشداروکدارا یسیسدتمهدای
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ر شه،پتانسیحآبوهدا تهیدرولیکیخداککنتدرلمدیشدور.)9(
مدلیکهفدسوهمکاران)1978(ررشرا طتنشآبیبرایگیاهدان
ارائهکررندبهصورتی راست :
= S
()2
( )3
()4

=S

:تابرکاهشیبدونبعدپاسخبدهتدنشآبدیاسدت:S،
:حداکثرمیزانجدذبآبگیداه: ،
میزانجذبآبگیاه،
تعرقپتانسیحو :عمقتوسعهر شهمیباشدند،همچندیناعدالم
کررندضر بتابرکاهشتنشآبیبهصورت کتابرخطیتکهای
استکهباچیارمقدارمش صپتانسیحماتر کپدارامتریمدیشدور
(رابطه:)5


()5
حداکثرمقدارجذبآبتوسطر شههدایمدانیرخمدیرهددکده

 دا
>باشدوهنگدامیکده
باشدجذبآببهطورخطیکاهشمدی ابدد.همچندین،یمدانیکده
باشدمقدارجذبصفرمدیگدررر.مقددار
 ا
نیزتابعیاینیایتب یریاتمسفراست(شدکح.)8()1ررشدکح
مقار رپتانسیحماتر کبددونررن درگدرفتنعالمدتقددرمط دق
میباشند.


تعرقنسبی

پتانسیحماتر ک(سانتیمتر)
شکل  -1نمایی از تابع کاهش جذب آب )(cm
(فدسhو همکاران)1978 ،
)Figure 1- A view of the water ekatpu reduction function (Feddes et al., 1978
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ررنیا تفدسوهمکاران،)1978(ررشرا طتنشخشکیتدابر
کنترلمیگررر :

خطیسارهی رراپیشنیاررارندکهتوسط و
() 6




کهررآن:hمقار رپتانسدیحماتر دکانددایهگیدریشدده،

:

مقدارآستانهکاهشپتانسیحماتر کو: پتاسیحماتر کررنقطه
پرمررگیاست.فدسوهمکاران)1978(پیشنیارکررنددکدهمقددار
آستانهتنیاوابستهبهتقاضایتب یرمدیباشددررحدالیکدهبدهن در
میرسدوابستهبهخاکنیزباشد .)10(

کیر گرایمدلهایمعروآ،کهبرایتعیدینضدر بکداهش
جذبررهنگامتنشآبیوجوررارر،تابرکاهشسیگمو یدیشدک ی
استکهونگنوختن)198 (پیشنیارکررهاست(رابطه :)7

() 7





:پتانسیحماتر کیاستکهبهایایآنعم کرر50ررصد

کاهشمی ابدومعموالایطر قآیمونوخطابهرسدتمدیآ ددو:P
کضر بتجربدیاسدتکدهمعمدوالمقددارآن3ررن درگرفتده
میشور.ضر بتجربیPرامیتوانبهکمکرابطه)8(ی رمحاسدبه
کرر:
  )8(

=P

:پتانسیحماتر کررحدآستانهکاهشعم کررمحرولرر
شرا طتنشآبیاست.میمتر نا رارمدلسدیگمو یدیونگندوختن
( )1987ا نبورکهبراساسا نمدلبیشدتر نمقددارجدذبآبرر
رطوبتاشباعاتفاقمیافتد.بد ییاستکها نمدلبهصورتفوق
برایرطوبتهاینزر کبهرطوبتاشباعفاقداعتباراست.را رکسن
وهمکاران،)1993(معارلهونگندوختن)1987(رانسدبتبدهمقددار
پتانسیحماتر کررآستانهکاهشجذب) (تعد حوباا نفدر 
کهجذبآبر شه،مقدارآستانهبارفشارآبخاکراکاهشنمیرهد
رابطهی رراارائهرارند :
()9

=



نتا جتحقیقاتپروهشگرانم ت فنشانمیرهدپاسدخگیاهدان
بهتنشآبیررپتانسیحماتر کهایکمخطینیست.ایطرآر گدر
مدلرا رکسنوهمکاران)1993(ررپتانسیحماتر کهاینزر کبه
رای اربدرآوررمدیکدرر.همدا ی،)1999(بدرای
صفرمقدار
برآوررتنشآبیرابطه)10(راارائهرار :

()10



کاهشمقدار ررتنشهایآبیبیشترای

ارامهمی ابددتدابده

)برسد.ررپتانسیحهایماتر کبیشتر
کتنشآبیمعین(
افزا شتنشآبینمیتواندباهمانروندقب دیررمقددار
ای
>hگیداه
کاهشا جارکند.ا نواقعیتنشانمیرهدرر
هنوییندهاستوررسطحیبسیاراندکبهفعالیتهایحیداتیخدور
ارامهمیرهد.هما ی )1999(شاخصبددونبعدد رابداتوجدهبده

بهصورترابطه)11(تعر فکرر،کهبستگیبهمحردول،
خاکوشرا طآبوهوا یرارر :
)11(



=

(مقدارآستانهروم)بارفشارآبخداکاسدت
کهررآن
کهفراترایآنتغییرات  hبدرتعدرقنسدبیبدهطدورمعندیرارتدأثیر 
اسدت12،10(و
نمیگذاررو، تعرقنسبیوابستهبده
 .)2روشاجرایتحقیق :
ا نپروهشررگ انهرانشکدهکشاورییرانشگاهشییدچمدران
اهوای،ررپا یز1396انجامشد.خاکمورراستفارهایمزرعهتحقیقاتی
رانشکدهمیندسیع ومآببرراشتگرر دکدهرارایبافدتمتوسدط
بور.خروصیاتفیز کیوشیمیا یخاکشامح،بافتخاکوررصدد
ذراتتشکیحرهندهخاک(به روشهیددرومتری)،شدوریو هداش

خاکباتییهعرارهاشدباع،جدرمم ردور فداهریبدااسدتفارهای
استوانهف زیباحجممشد صوتعیدین رطوبدت رر نقطدهفرفیدت
یراعیونقطه پرمررگیبااستفارهایرستگاهصفحاتفشداریتعیدین
گشت،کهنتا جآنررجددول1ارائدهشددهاسدت.ررجددول2نیدز
خروصیاتکیفیآبآبیارینشانرارهشدهاست .
کشتبهصورتایرمستقیم (کاشتنشا )ررونگ دانها یبده
قطر 22وارتفاع30سانتیمترصورتگرفت.رورهرشددگیداهمدورر
ن رررحدور70رویبدور.پدسایر دتنفی تدرررتدهگ ددانهداو
پرکررنآنهاای مقدارمعینیخاکخشک،انتقالنشا هابهگ دانهدا

انجامواعمالتیمارصورتگرفت.آیما شباسهتیمدارآبدی، 
و بهترتیب80،60و100ررصدنیایآبیگیداهررسدهتکدرارورر
قالبطرحکامالً ترارفی انجامگرفت.بههمینجیت 9گ دانمورر
استفارهقرارگرفتوباتوجهبها نکهانددایهگیدریوینبوتدههدابده
صورترویانهامکانپذ رنبور12،گ داننیدزبدهعندوانگ ددانهدای

ت ر بیبرایاندایهگیریوینبوته،ررن رگرفتهشدندوهدررهروی
ها،وینبوتهاندایهگیری

کبارباخارجکررنبوتهای کیایا نگ دان
نحوهقرارگیریتیمارهارانشانمیرهد .

شد.شکح2
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جدول  -1خصوصیات خاک مورد آزمایش
Table 1- Experimental soil properties
pH

)ECe (dS/m

7.86

2.15

(g/

)(%

1.4

درصد شن

)(%

13

24

درصد سیلت

درصد رس

Sand
percent

Silt percent

Clay
percent

47.6

28

24.4

بافت خاک
Soil texture

لوم رسی شنی
Sandy clay
loam

جدول  -2خصوصیات کیفی آب آبیاری
Table 2- Characteristics quality of irrigation water
EC

pH

)(dS/m
0.5

8

تیمار
Treatment
0.025

3.75

)(meq/lit
0.4

0.5

1.91

0.04

1.65

تیمارهایتحتتنشخشکی

گ دانهایت ر بی

Drought stress treatment

Destructive pots

تکراراول
First repetition

تکرارروم
Second repetition

تکرارسوم
Third repetition

شکل  -2نقشه شماتیک طرح آزمایشی
Figure 2- Schematic map of experimental design

آبیاریبهصورترستیوبهکمکپیمانهمدرجانجامشد.حجدم
آبآبیارینیزبراساسمرح هرشدونیایآبیگیاهباتوجدهبدهتوسدعه
عمقر شهررطیفرحرشدمتغیربور.ررطدولفردحرشددگیداه،
پانزرهبارآبیاریصورتگرفتوحجمآبمررفیبدرایتیمدارهدای
 ،و بهترتیدب1055،792و 1320متدرمکعدببدرهکتدار
بهرستآمد،کها نمقار رباتوجهبهنیایآبیگیداهررهدرمرح دهای
رشدگیاهبرایتیمارشاهد(نیایآبدی100ررصدد)وررن درگدرفتن
ضر بیایآنبرایروتیمارر گرلحاظگرر د .
برایاندایهگیریپتانسیحماتر ک،ابتدامنحنیمش رهرطوبتی
خاکبااستفارهایرستگاهصفحاتفشاریونرمافزارRETCتعیینو

سپسباجا گز نیمقار ررطوبتهدایرویاندهانددایهگیدریشددهرر
منحنیمش رهرطوبتیخاکقدرمط قپتانسدیحماتر دکمحاسدبه
شد.ررصدرطوبتحجمیررمکشهای10،5،3،1،0/3و15بدار

اندایهگیریشد.برایتعیینیمانآبیاریایروشوینیاستفارهگرر د،

بها نصورتکهباوینکررنرویانهگ دانهایشاهد(بدونتدنش)
وباکسروینخشکخداکووینگیداه(کدهایطر دقگ ددانهدای
ت ر بیبهرستآمد)،مقدارآبموجورررگ دانتعیینوباتقسیمبر
وینخشکخاکمقداررطوبتخاکگ دانمحاسبهشد :
()12
یمانیکهرطوبتسیحالوصول توسطگیداهمدورراسدتفارهقدرار
گرفت،بههمیناندایهآبیاریمیشدتارطوبتگ دانروبارهبهحد


می
فرفیتیراعیارتقا رارهشور.کوررهی)NPK(بهصورتمح ولرر
طولرورهرشداعمالشد .قابحتوجهاستکه،مررآبیشایاندایه
کورآسیبجدیبهگیاهواررمیکند،لذاا تاستفارهشدهکدوررر
ا نآیما ش ،کگرمررهرلیترآببوروبهصورت کررمیانرر
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هربارآبیاری،بهصورتمح ولباآببهگ دانهارارهشد .
بهمن وراری ابیمدلهایجدذبآبررشدرا طتدنشخشدکی،

خاکبدااسدتفارهایرسدتگاهصدفحاتفشداریوواررکدررنررصدد
رطوبتحجمیخاکبهایاینقاطپتانسیحماتر کمیم،ررندرمافدزار

سپسبااستفارهایرارههایبهرست

RETCحاصحگرر د(شکح.)3
آمدهایآیما ش،مدلهایجذبآبررشدرا طتدنشخشدکیمدورر
بررسیقرارگرفتند .
بهمن وربررسیتوابرکاهشجذبآبررشرا طتنشخشدکی،
ایتعرقنسبی(ضر بکداهشجدذبآبواقعدی)حاصدحایتقسدیم
مقار راندایهگیریتعرقرویانهتیمارهایتحتتنشخشکیبرتیمدار
(ضر ب
شاهد(بدونتنش)استفارهگرر د.الیمبهذکراست،
کاهشجذبآب)برایتیمارشاهد،برابربا دکمدیباشدد.شدکح4
رربرابررطوبتحجمدیرویانده،
نمورارتعرقنسبی

=R2

مربوطبهتیمارهایتحتتنش،اییماناعمالتیمارتاپا انآیما ش
رانشانمیرهد .

باراشتنررصدرطوبدتحجمدیبدرایتیمارهداوبدااسدتفارهای
منحنیمش رهرطوبتیخاک،میدزانپتانسدیحماتر دکمتندافربدا
رطوبتحجمیبرایتمامیتیمارهاایطر قررون ابیتعیینشد .
شکح،5نشانرار کهرابطهایرخطیبدینمقدار رتعدرقنسدبی

تعرقنسبی) (ررمقابحقدرمط قپتانسیحماتر کرسمشددوبدا
برایشمددلهدایفددسوهمکداران،)1978(ونگندوختن،)1987(
را رکسنوهمکاران)1993(وهما ی،)1999(بیتر نمدلانت داب
ایشاخصهایآماریبیشدینهخطداینسدبی

گرر د .برایا نمن ور
)،(MEضر بتعیین(R2)ر شهمیانگینمربعداتخطدا، (RMSE) 
کارا یمدلسایی ارانددمانمددل(EF)وضدر بجدرمباقیماندده
)(CRMاستفارهشد :
ME= max
 )13(


)14(

)15(
()16

=EF

)17(
:مقار ربرآوررشده،

=CRM

:مقار راندایهگیریشدده: ،تعددار

مشاهداتو: میانگینمقار ر اسدت2( و.)10بدرایتجز دهو
تح یحآماریاینرمافزارSPSSوبرایمقا سهمیانگینهداایآیمدون
چندرامنهایرانکن(ررسطحپنجررصد)استفارهگرر د .



)اندایهگیدریشددهوقددرمط قپتانسدیحماتر دکوجدوررارر.

(
همانگونهکهمشاهدهمیشوربیشتر نپراکنشرارههداررمحددوره
800<|h|<4000سانتیمترقرارگرفدت.حددآسدتانه(hجدا یکده
مقار رقدرمط قپتانسیحماتر کبه کبدارهکداهش افتدهاندد)رر
حدور800تا1400سانتیمتراست.هما ی)1999(حددآسدتانهhرا
ررحدور800تا1000سانتیمتربرایگیاه ونجهررن رگرفت .

نتایج و بحث
ارزیابی مدلهای کاهش جذب آب تحت تنش خشکی:

برای اری ابیمدلهایجذبآب،ابتدا منحنیمش ردهرطدوبتی

شکل  -3منحنی مشخصه رطوبتی خاک
Figure 3- Soil moisture characteristic curve

ارزیابی توابع كاهش جذب آب كاهو برگی...
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شکل  -4تعرق نسبی اندازهگیری شده در برابر رطوبت حجمی روزانه مربوط به تیمارهای تحت تنش
Figure 4- Measured relative transpiration against daily moisture content of treatments under stress

شکل  -5تعرقنسبی اندازهگیری شده در برابر قدر مطلق پتانسیل ماتریک مربوط به تیمارهای تحت تنش
Figure 5- The measured relative transpiration against the absolute value of the matric potential of treatments under stress

پارامترهای مدلهای مورد استفاده

پارامترهایمدلهایمورراستفارهتحتشرا طتنشخشکیبدا


توجهبهشکحهای4و5ت مینوررجدولذ حآمدهاسدت،بدرا ن
یمدلهایپیشدنیاری

اساسباتوجهبهشکحهایمذکوروپارامترها

توسطونگنوختن)1987(وهما ی،)1999(مقار ریبرایهرکددام
ایپارامترهاررن رگرفتهشد،سپسحالتهایم ت دفایقرارگیدری
مقار رپیشنیاریبرایهرپارامترموررآیما شقرارگرفت،هررر ف
ایحالتهابا کحرآانگ یسیمعینگشت،سپسبدرایمشد ص
نمددورنبیتددر نمقددار رپیشددنیاریپارامترهددابددرایهددرمدددل،ای
شداخصهدایآمدداریضدر بتعیددین)R2(وضدر بهمبسددتگی)r(
استفارهشد.بهعنوانمثال،ررمدلفدسوهمکاران،)1978(معارله
( h3،)6برابر-1000وبرایh4مقدار ر،-10000،-5000،-3500
-15000و-17000پیشنیارشدوررنیا تبااستفارهایمعیارهدای
آماری)R2(و)r(بیتر نپارامترهدایپیشدنیاریانت دابشددوبده
عنوانپارامترهایمدلمذکورمورراستفارهقرارگرفت .

باتوجهبهپارامترهایموجورررجدول3وبراساسنتا جحاصح
گیریشدهباتعرقنسبیبهرستآمددهای


نسبیاندایه
ایمقا سهتعرق
مدلفدسوهمکاران)1978(کههرروتابعیایقدرمط قپتانسدیح
ماتر کهستند،شکح6ارائهگرر د .
براساسشکح6واستفارهایمعیارهایآمداریضدر بتعیدینو
ضر بهمبستگی(جدول)3میتوانپیبرربیتر نبرایشمربوطبه
معارلدده6aبددورکددهررآن|

|برابددر1000و|

|برابددر17000

هایاندایهگیریشدهمطابقتبیشتریرارر .


متراست،لذاباراره

سانتی
هایاندایهگیریشدده


تواندهمهمحدورهراره

کتابرخطینمی
راشامحگرررواینقطدهن درتولیددمحردول،میدمتدر نقسدمت
گیریشدهرربایهی cm


هایاندایه

راره

قرارمیگیرند،

||h

بنابرا نمقار رتعرقنسدبیبزرگتدرایآنرامدیتدواننار ددهگرفدت
(هما ی.)1999،
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جدول  -3پارامترهای مورد استفاده در مدلهای کاهش جذب آب تحت تنش خشکی و معیارهای آماری برای هر مدل
Table 3- Parameters used in water ekatpu reduction models under drought stress and statistical criteria for each model
R2

r
-

_

-

p
-

0.83
0.83
0.81
0.79
0.75
0.82
0.73
0.79
0.81
0.68
0.82
0.82
0.82
0.83
0.81
0.77
0.82
0.82
0.77
0.82
0.84
0.77
0.84
0.79

0.69
0.68
0.66
0.63
0.56
0.67
0.54
0.63
0.66
0.78
0.67
0.66
0.67
0.68
0.65
0.59
0.67
0.67
0.59
0.68
0.70
0.59
0.71
0.63

0.59
0.58
0.53
0.59
0.58
0.53
0.51

1.14
1.15
1.08
1.07
0.9
1.05
1.14
1.15
1.08
1.07
1.11
1.05
0.88
1.36
1.06
0.64
0.82
0.56
1.10

)(cm
-7000
-10000
-13000
-7000
-10000
-13000
-15000

h50
)(cm

h4
)(cm

*h3 or h
)(cm

-8000
-9000
-10000
-14000
-12000
-15000
-8000
-9000
-10000
-14000
-12000
-15000
-

-17000
-15000
-10000
-5000
-3500
-

-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1000
-1200
-800
-1000
-1200
-800
-1000
-1200
-800
-1000
-1200
-800
-1400

معادله
Equation
6a
6b
6c
6d
6e
7a
7b
7c
7d
7e
7f
9a
9b
9c
9d
9e
9f
10a
10b
10c
10d
10e
10f
10g



شکل  -6برازش خطی بر دادههای تعرق نسبی اندازهگیری شده ( ) درمقابل قدرمطلق پتانسیل ماتریک | |hبا استفاده از مدل فدس و همکاران
( )1978و پارامترهای ارائه شده در جدول 3
Figure 6- Linear fit on the measured relative transpiration data ( ) in comparison with the matric potential | h | using Feddes
et al., (1978) and the parameters presented in table 3

هایتعرقنسبیانددایهگیدری


برایشایرخطیرویراره
شکح 7
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میرهد،کهبیتر نمقار ربرایh50وpررن رگرفتدهشددهاسدت.

بنابرنتا ج،بیتر نبرایشمربوطبهمعارله7eبور(جددول)5کدهرر
آن| |برابر12000سانتیمتروpبرابر0/9استوتقر بامدابقی
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ایبهعنوانپارامترورورینداشت.
مقدارآستانه 

مدلرا رکسنوهمکاران)1993(بدرایشایرخطدیر گدریرا
هایتعرقنسبیاندایهگیریشده) (ررمقابدح|h|نشدان


رویراره
رار.بیتر نبرایشررگستره0/45≥α(h)≥1قرارراشدتومربدوط
بهمعارله 9cبور(جدول،)3ولیررپتانسیحماتر کهایباالبدرایش
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شکل  -7برازش غیر خطی بر دادههای تعرق نسبی اندازهگیری شده ( ) در مقابل قدر مطلق پتانسیل ماتریک | |hبا استفاده از مدل ونگنوختن و
همکاران ( )1987و پارامترهای ارائه شده در جدول 3
Figure 7- Non-linear fit on the measured relative transpiration data ( ) in comparison with the matric potential | h | using
Van Genuchten (1987) and the parameters presented in table 3
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شکل  -8برازش غیرخطی بر دادههای تعرق نسبی اندازهگیری شده ( ) در مقابل قدر مطلق پتانسیل ماتریک | |hبا استفاده از مدل دایرکسن و
همکاران ( )1993و پارامترهای ارائه شده در جدول 3
Figure 8-Non-linear fit on the measured relative transpiration data ( ) in comparison with the matric potential
|h| using the Dirksen et al., (1993) and the parameters presented in table 3

شکل  -9برازش غیرخطی بر دادههای تعرق نسبی اندازهگیری شده ( ) در مقابل قدر مطلق پتانسیل ماتریک | |hبا استفاده از مدل همایی ()1999
و پارامترهای ارائه شده در جدول 3
Figure 9- Non-linear fit on the measured relative transpiration data ( ) in comparison with the matric potential | h | using
Homaee (1999) and the parameters presented in table 3
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جدول  -4بهترین پارامترهای مورداستفاده در مدلهای کاهش جذب آب تحت تنش خشکی
Table 4- The best parameters used in water ekatpu reduction models under drought stress

-

p
-

)(cm

h50
)(cm

h4
)(cm

*h3 or h
)(cm

Equation

0.53

0.9
1.08
0.56

-13000

-12000
-10000
-

-17000
-

-1000
-800
-800

6a
7e
9c
10f

معادله

شکل  -10برازش بر دادههای تعرق نسبی اندازهگیری شده ( ) در مقابل قدر مطلق پتانسیل ماتریک | |hبا استفاده از بهترین مدلهای پیشنهادی
و تحلیل آماری جدول 3
Figure 10- Fit to measured relative transpiration data ( ) in comparison with the matric potential |h| using the best proposed
models and statistical analysis, table 3


جدول  -5معیارهای آماری محاسبه شده جهت مقایسه عملکرد مدلهای مختلف در برآورد تعرق نسبی روزانه با دادههای اندازهگیری شده
Table 5- The statistical measures calculated to compare the performance of different models in estimating daily relative
transpiration with measured data
ME
R2
RMSE
EF
CRM
مدل
Model
-0.05

0.18

16.46

0.43

0.39

0.01

0.77

8.62

0.51

0.15

-0.02

0.4

12.5

0.48

0.22

0.02

0.67

9.14

0.96

0.14

فدسوهمکاران)1978(
)Feddes et al.(1978

ونگنوختنوهمکاران)1987(
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)Homaee.(1999
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Introduction: when the loss of water from the leaves by transpiration process exceedsthe water in the root
zone, water stress occurs. If water uptake reduction functions can predict the flow of water to the roots properly,
with no need to field measurements, it is possible to determine the time of irrigation for maximum yield with the
help of chemical and physical properties of water and soil and specific plant parameters. From a conceptual point
of view, two main approaches of water uptake modeling exist, which differ in the way they predict the
volumetric rate of root water uptake. The microscopic models describe the water flow towards the single root.
Macroscopic models are based on the principles of energy and mass transfer and described water uptake by the
entire root area, regardless of the impact of individual roots. In general, macroscopic models have been
considered in plant growth and soil-plant-atmosphere models. The most important models of macroscopic water
uptake can be referred to the model of Feddes et al. (1978), the Van-Genuchten model (1987), the Dirksen et al.
(1993) and Homaee (1999). Saraei Tabrizi et al. (2015) with an evaluation of the water uptake reduction
functions under water stress conditions on basil plant showed that the Homaee (1999) model was more suitable
than other models. The purpose of the present study is to evaluate the four macroscopic water uptake reduction
functions of Feddes et al., (1978), Van Genuchten (1987), Dirksen et al., (1993) and Homaee (1999) in order to
predict water uptake by lettuce root and determining the most suitable model to predict the reduction of water
uptake of lettuce under water stress conditions.
Materials and Methods: The experiment was conducted in a completely randomized design with three
replications in 2017 in the research greenhouse of Agriculture Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz.
The experiment consisted of irrigation water at three levels (I 1:100%, I2:80% and I3:60% of crop water
requirement). The soil texture was medium. The cultivation was indirect (seedling) in pots of diameter 22 and
height 30 cm. For this purpose, 9 pots were used. The plant's growth period was about 70 days. The irrigation
was done by the manual method and by the graduated bushel. During the growing season, treatments were
irrigated fifteen times. The volume of water used for treatments I 3, I2 and I1 were respectively 792, 1055 and
1320 )m3.ha-1(. The weighted method was used to determine the time of irrigation and the soil moisture
characteristic curve was used to measure the matric potential. 12 pots were considered as destructive ones for
measuring plant weight as it was not possible to measure the weight of plants per day. In order to evaluate the
water uptake reduction functions, relative transpiration was plotted against the absolute value of matric potential
and the best model was determined by fitting them, to the measured data. For this purpose, the statistical
indicators of the Maximum Error (ME), coefficient of determination (R2), Root Mean Square Error (RMSE),
modeling efficiency (EF) and Coefficient of Residual Mass (CRM) were used.
Results and Discussion: Based on the results, the model of Homaee (1999) and the model of Van
Gennuchten (1987) had the best fit on the whole range of measured data, respectively. Then, the model of
Dirksen et al. (1993) and, the model of Feddes et al. (1978) were ranked. In addition, in models that |h| was
smaller than 8000 cm, like Feddes et al. (1978), Van Gennuchten (1987), Dirksen et al. (1993) showed good fit
and proximity to each other. Babaazadeh et al. (2017) in studying the effect of salinity and drought stress on the
uptake of root water of basil, concluded that the Homaee (1999) model had the best agreement with
experimental data and increasing drought stress reduced the potential of water uptake by roots. Also Saraei
1 and 2- M.Sc. Student and Associate Professor of Irrigation and Drainage Department, Faculty of Water Sciences
Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
(*- Corresponding Author Email: a.soltani@scu.ac.ir)
3- Associate Professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz,
Ahvaz, Iran
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Tabrizi et al. (2015) concluded that the Homaee (1999) model had the best fit with the measured data and the
results were in accordance with the results of this study. Based on the results of this study, for simulation of
water uptake, the models of Feddes et al. (1978) and Dirksen et al. (1993) are slightly overestimated and Van
Gennuchten (1987) and Homaee (1999) models have slightly underestimated. Homaee (1999) in his research
was conducted that in treatment of 70% water requirement supply for alfalfa, Feddes et al. (1978) model was
overestimated and other models were underestimated which are close to the results. Homaee (1999) model was
more consistent compared to other water uptake models because of considering two thresholds for the model.
Conclusion: According to the results, Homaee (1999) model was better than other models (RMSE=9.14 and
). The results of the models of Feddes et al. (1978) with R2 =0.43 and RMSE = 16.46, Van
Gennuchten (1987) with R2 = 0.51 and RMSE = 8.62 and Dirksen et al. (1993) with R 2 = 0.48 and RMSE = 12.5
were closely related to each other.
Keywords: Lettuce, Uptake reduction functions, Water stress
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چکیده
جهت افزایش بهرهوري از خاك در کشاورزي پایدار ،آگاهی از ویژگیهاي مختلف آن ضروري میباشد .پژژوهش حاضژر بژم مورژمر معا نژم ژمه
تشکیل ،طبقمبودي ،کا یشواسی و میکروممرفم مژي خاكهاي موعقم فاریاب در استان کرمان با رژیم رطژمبتی و حرارتژی اریژدیو و هایترترمیژو ،در
سعمح ژئمممرفیو مختلف ا جام گرفت .اشکال اراضی موعقم شامل مخروطافکوم ،دشت رسمبی ،اراضی پست و تتم در موعقم بمد د .بر روي هژر واحژد
ژئمممرفیو ،یو یا چود خاكرخ حفر ،تشریح و مم مبرداري شد د .مم مهاي خاك ت ت آزمایشهاي منممل قرار گرفتود .تایج شان داد کم با حرکت
از واحدهاي تتم و مخروط افکوم بم سمت واحدهاي پاییندست ،بافت خاك سوگینتر ،ظرفیت تبادل کاتیم ی ،ماده آ ی ،کربوات کلسیم منژادل ،هژدایت
ا کتریکی ،پهاش ،سبت سدیم جذبی ،بیشتر و میزان گچ کمتر گردید .زیرگروه جدیژد  Calcic Natrigypsidsبراي افزودن بم تاکسم ممی پیشژوهاد
میشمد .کا یهاي رسی شامل ایلیت ،پا یگمرسکیت ،کلریت ،اسمکتیت ،کائم یویت ،ورمیکم یت و کمارتز میباشود .بیشترین میزان پا یگمرسکیت در افق-
هاي تجمنی گچ در واحدهاي تتم و مخروطافکوم بمد و با حرکت بم سمت واحدهاي مرکزي دشت بم میژزان زیژادي از مقژدار آن کاسژتم و بژم میژزان
اسمکتیت افزوده شد .کا یهاي کائم یویت ،ایلیت و کلریت ،کا یهاي تمارثی تشخیص داده شد د .بررسی مقاطع ازك شاندهوده وجمد کربوات کلسژیم
بم شکلهاي مدول ،پمشش در دیماره حفرات میباشد .همچوین بلمرهاي گچ بم فرم عدسیشکل ،کروي و بژیشژکل و یژا پرشژدگی و یژا بژم ژمرت
ف ات در هم قفلشده مشاهده شد د .پمشش رسی در افق اتریو در ممقنیت اراضی پست در دیماره کا الهاي خاك مشاهده شژد .تژایج پژژوهش،
مایا گر قش مهم سعمح ژئمممرفیو در تغییرپذیري ویژگیهاي خاكهاي موعقم معا ناتی میباشد.
واژههاي كلیدي :اقلیم خشو ،تکامل خاك ،کا یشواسی رس ،میکروممرفم مژي

مقدمه

1

ت مالت خاك ت ت تأثیر عمامل خاکسازي اقلیم ،مژماد مژادري،
پستی و بلودي ،ممجمدات ز ده و زمان میباشد کم این مجممعم ت ت
عومان شرایط م یعی مختلف منرفی شدها د و در تشژکیل و تکامژل
ا ماع خاكها با درجم تمسنمیافتگی متفژاوت ایفژاي قژش مژیکووژد.
خاكهاي مختلف ت ت تأثیر عمامل متفاوت و طی فرآیودهاي مختلف
تشکیل ،تمسنم و تکامل مییابود ( .)17رابعم خاك و ژئمممرفم مژي در
مواطق خشو و یممخشو ،مژمرد تمجژم بسژیاري از م ققژین قژرار
گرفتم اسژت ( 38 ،37 ،1و  .)40آ جژمس و همکژاران ( )3بژا بررسژی
 2 ،1و  -4بم ترتیب دا شآممختم کارشواسی ارشد و دا شژیاران گژروه علژمم خژاك،
دا شکده کشاورزي ،دا شگاه یاسمج
)Email: owliaie@gmail.com
(* -میسوده مسئمل:
 -3مربی گروه علمم خاك ،دا شکده کشاورزي ،دا شگاه جیرفت
DOI: 10.22067/jsw.v33i2.78434

خاكهاي مختلف بیان داشتود کم شدت خاکسازي تا حژد زیژادي بژم
خصم یات سعمح ژئمممرفم ژمژي وابسژتم اسژت و خصم ژیات ایژن
سعمح باعث تغییر درجم همادیژدگی ،میژزان شسژت و شژمي امژحح
م لمل خاك ،مراحل و فرایودهاي شست و شم و ا تقژال مژماد ،عمژق
تجمع امحح و در هایت عمق سم مم میگردد.
اریديسملها مهمترین راستم خاكها در مواطق خشژو هسژتود.
این خاكها بیش از  18در د از خژاكهژاي سژعح زمژین را اشژغال
کردها د و بیشترین خاكهاي منمژمل در جهژان هسژتود ( .)21رابعژم
خژاك و ژئممرفم ژمژي در مواطق خشو و یمم خشو ،مژمرد تمجژم
بسژیاري از م ققژین قژرار گرفتم است ( 30 ،9و .)42
خاكهاي گچی بم طمر منممل در مواطق خشو و یمم خشژو
گسترش دار د ( .)48این خاكها بم طمر خاص ،بیشترین سعح را در
اریديسملهاي ایران تشکیل میدهود ( .)21این خاكهژا بژر حسژب
موشاء در واحدهاي ژئمممرفیو متفاوتی تجمع مییابوژد و الیژمهژاي
سخت شده گچی بیشتر بم مرت ممضژنی در بیابژانهژاي گژرم بژا
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بار دگی سا یا م کمتر از  250میلیمتر دیده مژیشژم د ( .)48فرپژمر و
همکاران ( )8ویژگیهاي اریديسملهاي گچی و مکی موعقم ژم
رفسوجان را در ارتباط با سعمح ژئمممرفمیو بررسی کرد د .بر اسژاس
تایج آ ها موشاء گچ ،واحد پدیموت سوگی در موعقم میباشد .تمما یان
و همکاران ( )48مه تشکیل خژاك را در واحژدهاي فیزیژمگرافی در
موعقم ا فهان بررسی ممد د .تایج آ ها شان داد کم افقهاي گچی
در ارتباط با سعمح ژئمممرفیو از تژما ی تکژاملی متفژاوتی بژم ژا
میکروممرفم مژي برخمردار هستود .تمما یژژان و همکژژاران ( )47بژژژا
کژژاربرد دو سژژاما م تاکسم ممی و طبقمبودي جها ی براي کژژحس-
بوژدي خژاكهژاي گچژی شمالغربی ا ژفهان بیژان ممد ژژد کژژم
هرچوژد تاکسم ممی تحش میکود تا کاستیهژاي ممجژمد در سژعمح
باالتر خمد را در سعح فامیل برطرف کود؛ اما هومز قادر بژم رقابژت بژا
ساما م طبقمبوژدي جهژا ی بژراي کژحسبوژدي خژاكهژاي گچژژی
مژیباشژد.
مع و میزان کا یهاي رسی ،بیا گر بسیاري از ویژگیهاي مربمط
بم تشکیل و تکامل خاكها در زمان گذشتم و اقلیم دیریوم آنهژا مژی
باشد ( 18و  .)11معا ناتی در ارتباط با تنیین کا یهاي رسژی خژاك-
هاي استان کرمان ا جام شده است .براي مثال ،فرپمر و همکاران ()9
پس از معا نم بر روي مه تشکیل و تمزیع پا یگمرسکیت و کا یهاي
رسی همراه در خاكهاي ممجمد بژر سژعمح مختلژف ژئمممرفیژو در
حژما ی رفسژوجان دریافتوژد کژم رابعژم زدیکژی بژین ممرفم ژمژي
پا یگمرسکیت و ممقنیت ژئمممرفیو وجمد دارد و بیان کرد د در سعمح
ژئمممرفیژو باالدسژت (پژدیموت سژوگی) ،بلمرهژاي بزرگتژر و تنژداد
بیشتري از این کا ی وجمد دار د ،در حا یکم در قسمتهژاي پژایینتژر
(پحیا) ،بلمرها داراي تنداد کمتر و ا دازه کمچکتر میباشود .سوجري و
همکاران ( )42در معا نم کا یشواسی رسی خاكهاي موعقم جیرفت،
وجمد کا یهاي کلریت ،ایلیت ،پا یگمرسکیت ،اسمکتیت و کائم یویت را
گزارش کرد د .آنها بیان کرد د کم با حرکت بم سمت دشت آبرفتژی،
بم علت باال بمدن سعح آب زیرزمیوی ،از پایداري پا یگمرسکیت کاستم
مژیشژمد و اسژمکتیت ،کژا ی غا ژب خژاك مژیباشژد .موشژأ کژا ی
پا یگمرسکیت در اشکال اراضی پدیموت پمشیده ،قدیمی حد واسژط و
دشت آبرفتی ،بم ترتیب ،ممروثی ،پدوژ یو و آواري میباشد.
باهمرزهی و همکاران ( )4در معا نم کا یشواسی رسی خاكهاي
واقع بژر سژعمح مختلف ژئمممرفیو در موعقم سژاردوئیم -جیرفژژت،
کژژژا یهژژژاي رسژژژی ایلیژژت ،اسژژمکتیت ،کلریژژت ،ورمژیکم یژژژت،
پا یگمرسژکیت و کائم یویژت را گزارش کرد د .آ هژا بیژان کرد ژد کژم
کژژا یهژژژاي پا یگمرسژژژکیت (سژژژعح پایژژدار پژژدیموت پمشژژژیده)،
ورمژیکم یژت (اراضژی پسژت) و اسژمکتیت (اراضی پست) بم ترتیژب،
داراي موشژأ خاکسژاز ،تغییژر شژکل یافتژژم و اتمژ یژو مژیباشژود و
اسمکتیت در سعمح دیگر داراي موشأ تغییژر شژکل یافتژم مژیباشژد.
او یایی و همکاران ( )38در معا نم یو ردیف سوگی و پستی و بلودي

در موعقم یمم خشو گچساران در جومب غژرب ایژران ،خژاكهژاي
تکاملیافتمتر با افقهاي آرجیلیو ،کلسیو و جیتسیو را در سژعمح
پایدارتر مشژاهده ممد ژد .کژا یهژاي رسژی مشژاهده شژده در همژم
ممقنیت ها از رر ژمع کژم و بژیش مشژابم بژمده امژا مقژادیر بیشژتر
پا یگمرسکیت و مقادیر کمتر اسژمکتیت در در خژاكهژاي قژدیمیتژر
گچی مشاهده شد د .همچوین در معا نات میکروممرفم ژمژي در ایژن
موعقم ،کریستالهاي بزرگتر گژچ در خژاكهژاي بژا بافژت سژبکتر و
همچوین در سعمح پایدارتر ژئمممرفیو مشاهده شد د.
بسیاري از پدیدهها و فرآیودهاي تشکیل خاك با چشم غیر مسلح
داراي وضمح کافی یست و از این رو میکروممرفم مژي معمژئنتژرین
روش براي تشخیص فرآیودهاي پیچیده در خاك است ( .)19سژوجري
و همکژژاران ( )42معا نژژم میکرومرفم ژژمژي را در خژژاكهژژاي موعقژژم
جیرفت ا جام داده کم این معا نات حاکی از وجمد عمارض خاکساخت
پمشش رس و آهو ،بلمرهاي سمز یشکل آهو ،بلمرهژاي عدسژی-
شکل گچ و ف ات درهم قفلشژده گژچ در سژعح پایژدار پژدیموت
پمشیده میباشد .در شکل اراضی حدواسط ،پدوفیچرهاي گچ مشژاهده
شد و توهژا پمشژش رس ،پُرشژدگی رس و یژز عژمارض خاکسژاخت
مرکب حا ل از پمشش رس و پرشدگی آهو مشاهده گردید .او یایی
و همکاران ( )37طی معا نم میکرومرفم مژي خاكهاي موعقم یمژم-
خشو دهدشت و چرام در جومب غربی ایران ،پمشژش و پژر شژدگی
حفرات از بلمرهاي گچ و آهو و همچوین وجمد ژمدولهژاي اکسژید
 Feو  Mnرا عمارض خاکساخت غا ب مشاهده شده در این خژاكهژا
گزارش ممد د .همچوژین وجژمد اشژکال متفژاوت از گژچ در سژعمح
متفاوت ژئمممرفیو بیا گر پمیایی م یط خاك این موعقم بمده اسژت.
خرمژا ی و همکژاران ( )23در معا نم میکرومرفم مژیکی افق آرجیلیو
خاكهژاي شژمر و سدیمی ،ژمع متفژاوتی از پمسژتمهژژاي رسژژی را
مشژاهده کرد ژد کژم در منرض سدیم باال قژرار داشژتود .اغلژب ایژن
پمستمها بژم ژمرت قعنژژات پراکوژده مشژاهده گردید ژد .ایژن ژمع
پمستمهاي رسی ،ویژه افقهژاي اتریو میباشود کم رس درشژت در
اثژر ا تشژار تمسژط یژمن سژدیم ،حرکت و تجمع مییابد .مناذا لهی و
فرپمر ( )29بیان کرد ژد کژم تمپژمگرافی و آب و هژما قژش مهمژژی
در پیژدایش و میکروممرفم ژمژي خاكهژاي موعقژم ال ژمزار اسژژتان
کرمژان دار ژد و در این خژاكهژا ،پژدوفیچرهاي گژچ را بژم ژمرت
عدسی شکل و ف ات در هم قفژلشژژده گژژزارش کرد ژژد .آ هژژا
همچوژین پژدوفیچرهاي آهژو را بژم شژژکل پمشژژش ،پرشژدگی و
ادول در افقهاي  Btkو  Bkمشاهده کرد د.
رر بم عدم وجمد گزارشهاي خاكشواسی در موعقم فاریژاب در
استان کرمان از یو سم و اهمیت زیاد معا نات روابط خاك و سژعمح
زمین ما در درك فرآیودهاي ژئمممرفیکی و خاكسازي ،تکامل اشکال
اراضی و مدیریت خاكها از سمي دیگر ،این پژوهش با تمجم بم تومع
سعمح ژئمممرفیو در این موعقم براي دستیابی بم اهداف زیر مرت
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پژژذیرفت -1 :معا نژژم ویژگژژیهژژاي ممرفم ژژمژیکی ،فیزیکمشژژیمیایی،
کا یشواسی رسی و میکروممرفم مژي خاكهژا در ارتبژاط بژا سژعمح
ژئمممرفیو و  -2معا نژم ژمه پیژدایش وبررسژی میژزان کژارایی و
همبستگی دو ساما م ردهبوژدي آمریکژژایی و طبقژمبوژدي جهژا ی در
ارتباط با گروهبودي خاكهژاي موعقم معا ناتی

مواد و روشها
مشخصات منطقه

دشت فاریاب با وسنت  14هزار هکتار در جومب شرقی ایران و در
فا لمي  330کیلممتري جومب غرب شهر کرمان ،در اسژتان کرمژان
قرار دارد ( شکل  .)1ارتفاع متمسط دشت فاریژاب  630متژر از سژعح
دریا میباشد .متمسط دماي ایژن موعقژم  23/8سژا تیگژراد و میژزان
بار دگی ساال م آن حدود  160میلیمتر است .مختصات موعقژم مژمرد
معا نم بین عژرض جغرافیژایی " 28˚09'58و " 28˚05'41شژما ی و
طمل جغرافیایی " 57˚13'59و " 57˚23'15شرقی قرار گرفتژم اسژت.
رژیم رطمبتی و حرارتی خاك موعقم بم ترتیب اریدیو و هایترترمیو
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میباشد.
موعقم فاریاب بژم طژمر عمژده از رسژمبات جژمان دوران چهژارم
(کماتر ري) تشکیل شده اسژت کژم شژامل ماسژمسژو ،،کوگلژممرا و
مارنهاي گچدار تشکیل شده است .این رسمبات جمان عمدتا بر روي
دو بخش شامل آبرفتهاي جژمان رودخا ژماي و مخژروطافکوژمهژاي
جمان قرار دار د .کمه شاه ،در جومب و جومب شر موعقم فاریژاب بژا
ارتفاع  1942متر از سعح دریا قرار داشتم کم متشژکل از سژو،هژاي
او ترابازیو شامل دو ممیت ،رزو یت ،هارزبمرژیت بمده کم بم ژمرت
ممضنی سرپا تیوی شده است .کمه مهرگل در شمال دشژت فاریژاب از
آهو مرمري شده همراه با آمفیبم یتهاي شیست سبز ر  ،تشژکیل
شده اسژت .کژمه پاسژفید در شژمال شژر دشژت فاریژاب از فیلیژت،
ماسژمسژژو ،دگرگژژم ی ،میکاشیسژژت ،آمفیبم یژژت ،مرمژژر وکمارتزیژژت
تشکیل شده است .هر سم این کمهها مربمط بژم دوره Prepermian-
 Paleozoicاست .همچوین ساز دهاي جمانتر از جوس ماسژمسژو،،
کوگلژژممراي گژژچدار و مژژارن گژژچدار مربژژمط بژژم دوره Oligi-Mio-
 Plioceneدر بخشهایی از شر گسترش دارد.

شکل  -1موقعیت منطقه مطالعاتی فاریاب در استان كرمان و ایران
Figure 1- Location of the Faryab study area in Kerman Province and Iran

شکل  -2عکس ماهوارهاي منطقه مطالعاتی به همراه موقعیتهاي ژئومورفیک و خاكرخهاي مطالعه شده
Figure 2- Sattelite image of the study area along with geomorphic positions and the studied pedons
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در مجممع دشت فاریژاب متژأثر از سژاز دهاي رسژمبی ،آذریژن و
دگرگم ی میباشد ( .)12پمشش درختی و درختچژماي موعقژم شژامل
کهمر ،کوار ،گز ،اسکوبیل و پمشش علفی شامل آال م ،آویشژن ،پم ژم،
مریم گلی و گمن میباشد .حدود  700هکتار از موعقژم بژم بژا هژاي

خلستان اختصاص پیدا کرده است.

مرکبات و
براي ا جام این پژوهش ،ابتدا با استفاده از قشمهژاي تمپژمگرافی
( ،)1:250000قشمهاي زمینشواسی ( ،)1:250000تصاویر ماهمارهاي
گمگل ارت و معا نات رایی ،اشکال اراضی مخروطافکوم ،دشژت
رسمبی ،اراضی پست و تتم در موعقم معا ناتی شواسایی و تفکیژو
شد د (شکل  .)2ستس تنداد  10خژاکرخ روي اشژکال اراضژی مزبژمر
حفر ،تشریح ( )44و از افقهاي ژ تیکی آنها براي ا جام آزمایشهاي
ممرد رر مم مبژرداري شژد .پژس از ا جژام آزمژایشهژاي فیزیکژی،
شیمیایی ،کا یشواسی رسی و میکروممرفم مژي ،خاکرخهژاي موعقژم
معا ناتی تمسط ساما م ردهبودي آمریکایی ( )45و طبقمبوژدي جهژا ی
( )14ردهبودي شد د.
تجزیههای آزمایشگاهی

مم مها در آزمایشگاه  ،هما خشو و از ا و دو میلیمتژري عبژمر
داده شد د .براي تنیین بافژت خژاك ،از روش هیژدرومتر ( )7اسژتفاده
گردید .واکوش خاك در گل اشباع تمسط دستگاه پهژاشسژوج مژدل
 ،Jenwayقابلیت هدایت ا کتریکژی عصژاره گژل اشژباع بژا دسژتگاه
هدایتسوج ا کتریکی مدل  Jenwayا دازهگیري شد .کربوژاتکلسژیم
منادل با روش تیتراسژیمن برگشژتی ( ،)40گژچ بژم روش ترسژیب بژا
استمن ( ،)34ماده آ ژی بژم روش اکسژایش تژر ( ،)33سژدیم م لژمل
بموسیلم دستگاه شر اتمی مدل  Jenwayو کلسیم و مویژزیم م لژمل
بموسیلم تیتراسیمن ( )26تنیین گردید.
مطالعات كانیشناسی رس

پس از طی مراحل آمادهسازي بم روش جکسمن ( )15و کیتریژو
و همپ ( ،)25بخش رس ممجمد در مم ژمهژاي خژاك بژا اسژتفاده از
سا تریفیمژ جدا و چهار تیمار مختلف شامل اشباع با مویزیم ،اشژباع بژا
مویزیم و اتیلنگلیکمل ،اشباع با پتاسیم و اشباع بژا پتاسژیم و حژرارت
 550درجم سلسیمس تهیم شد .مم مهاي آماده شده بموسیلم دسژتگاه
پراش پرتم ایکس مدل  Brukerدر زاویم  2θبین فر تا  40درجم در
و تاژ  40کیلمو ت و شدت جریان  30میلیآمتر بررسژی و ممدارهژاي
پراش پرتم ایکس مربمطم حا ل شد.
مطالعات میکرومورفولوژی

جهت معا نژات میکروممرفم ژمژي در زمژان تشژریح خژاکرخهژا،

کلمخمهاي دست خمرده با دست و یا جنبمهژاي کمبیوژا از افژقهژاي
ممرد رر تهیم گردید .مقژاطع ژازك تهیژم شژده ( )32بژا اسژتفاده از
میکروسکمپ پحریزان مدل  Liteممرد معا نم ،تشژریح ( )46و در دو
حا ت مرپمالریزه ف ماي ( )PPLو متقاطع ( )XPLممرد معا نژم و
از قسمتهاي ممرد رر بمسیلم دوربین دیجیتا ی عکسبرداري گردید.

نتایج و بحث
ویژگیییهییای فیزیکییی شیییایایی و نحییو ی تشییکیل و
طبقهبندی خاكها

ممقنیت اشکال اراضی و خاکرخهژا در شژکل  2شژان داده شژده
است .جدول  1برخی از ویژگیهاي فیزیکی و شژیمیایی خژاکرخهژاي
شاهد را شان میدهژد .جژدول  2میژا گین ویژگژیهژاي فیزیکژی و
شیمیایی خاك واحدهاي ژئمممرفیو را بم تفکیژو شژان مژیدهژد.
بافت خاك موعقم بم طمر کلی سبو تا بسژیار سژبو بژمده (بژم جژز
خاکرخهاي  5تا  7کم در ممقنیتهاي اراضی پسژت و دشژت رسژمبی
قرار دار د) میا گین میزان شن ،سیت و رس در خاكهاي موعقژم بژم
ترتیب  21/5 ،63/9و  14/6در د میباشد (جدول  .)1بیشترین میزان
شن در خاکرخهاي  8 ،4و  10در ممقنیتهژاي مخژروطافکوژم (84/5
در د) و تتم ( 76/9در د) مشاهده شد (جدول  .)2پهاش خژاكهژا
یژژز در داموژژم  7/1تژژا  8/2گژژزارش شژژد .مقژژادیر بژژاالتر پهژژاش در
خاكهاي سدیمی با مقادیر بژاالتر سژدیم م لژمل و  SARمشژاهده
شژژد د .ایژژن خژژاكهژژا در ممقنیژژت اراضژژی پسژژت و دشژژت رسژژمبی
(خاکرخهاي  6 ،5و  )7قرار داشتود .براسژاس تژایج جژدول  2مقژدار
میا گین پهاش در اراضی پست و دشت رسژمبی  7/86و  7/62و در
واحدهاي تتم و مخروط افکوم بم ترتیب  7/41و  7/42بمده است کژم
شان دهوده تجمع سدیم در اراضی پستتژر بژمده اسژت .بژر همژین
اساس میزان  SARدر اراضی پست و دشت رسمبی بم ترتیژب 78/1
و  39/7و باالتر از حد ب را ی  13کم مرز خاك سدیمی و غیر سدیمی
است ،میباشد (جدول  .)2هدایت ا کتریکی ) (ECخاكهژاي موعقژم
در داموم  0/3تا  6/5دسیزیموس بر متر بمده است .خژاكهژاي شژمر
موعقم در ممقنیت اراضی پست (خژاکرخهژاي  5 ،3و  )6بژا زهکشژی
سبتا ضنیف قرار داشتود .خاکرخ  7یز در ممقنیت دشت رسژمبی و در
حاشیم اراضی پست قرار داشتم و سبت بژم سژایر خژاکرخهژا شژمري
بیشتري را شان داد .مقدار میا گین هدایت ا کتریکی در اراضی پست
و دشت رسمبی  4/2و  2/34و در واحدهاي تتم و مخژروط افکوژم بژم
د یژژل بافژژت سژژبوتژژر و شژژیب بیشژژتر بژژم ترتیژژب  0/32و 0/58
دسیزیموس بر متر بمده است.
با تمجم بم حضمر ساز دهاي گچی بم ویژه در بخشهاي شرقی و
جومبی موعقم ،ا ترار حضمر این ترکیژب در خژاك موعقژم مژیرفژت.
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مقدار میا گین گچ در خاكهاي موعقم  10/6در د و در داموم مقادیر
اچیز تا  41/2در د (افق  Bymخژاکرخ  )2متغیژر بژمده اسژت .گژچ
ثا میم در این خاكها بم شژکل میسژلیمم (رشژتماي) ،بلژمرین ،آویژزه
(پودا ت) و سخت کفم مشاهده شد (شکل  .)3فرپژمر و همکژاران ()8
موشأ گچ را در ایران مرکزي در تیجم فنا یژتهژاي کژمهزایژی اواخژر
کرتاسم تا میمسن میدا ود .در اثر این فنا یتها دریاي عمیق تتیس بم
چودین دریاچم کم عمق بستم مجزا تقسیم گردیژده اسژت .تبخیژر آب
این دریاچمها در اثر آبو هماي گرم و خشو ترشژیاري باعژث تبلژمر
کا ی گچ در سماحل این دریاچمها شده است .مقدار میژا گین کربوژات
کلسیم منادل خاك  34/2در د و در داموم  13/6تژا  53در ژد بژمده
است (جدول  .)1کربوژات کلسژیم ثا میژم خژاك در اشژکال رشژتماي،
تجمنات رم و سخت دا م مشاهده شد .بژا تمجژم بژم حح یژت ژاچیز
کربوات کلسیم و جمان بمدن خاكهاي موعقم تمایز چودان زیژادي از
رر میزان کربوات کلسیم منادل در بین واحژدهاي مختلژف مشژاهده
شد (جدول  .)2مقادیر کربن آ ی خاك یز با تمجم فقر پمشش گیاهی
کم بمده و حداکثر بم یو در د میرسد .کتژم قابژل تمجژم تغییژرات
امورم میزان کربن آ ی با عمق در بسیاري از خاکرخهژا بژم ویژژه در
واحدهاي دشت رسمبی و اراضی پست بمده کم بیا گر رسمبگذاريهاي
متما ی در دورههاي گذشتم بمده است (ویژگی فلمویال) .حداکثر میزان
میا گین کربن آ ی در واحد اراضژی پسژت  0/62در ژد و حژداقل در
واحدهاي تتم و مخروط افکوم  0/36در د بژمده اسژت .آبشژمیی رس
یز در مواطق مرکزي دشت در واحدهاي دشت رسمبی و اراضی پست
(خاکرخهاي  6 ،5 ،3و  )7مشاهده گردید کم عحوه بر افزایش سژبی
میزان رس ،پمشش رسی بم مرت پمستمهاي رسی پراکوده بژر روي
واحدهاي ساختما ی خاك مشاهده شد د .شرایط سدیمی این خاك بژا
پراکوش خاکدا مها امکان جداشدن ذرات و ا تقال عمژمدي آ هژا را در
طمل خاکرخ فراهم ممده است .با تمجم بم اقلیم خشو کوم ی موعقم
م تمل است کم افق تجمع رس در این خاکرخهژا مربژمط بژم اقلژیم
مرطمبتر گذشتم است .شماهد وجمد آبو هماي مرطمبتر در گذشتم
ایران مرکزي تمسط خرما ی و همکاران ( ،)22خادمی و مرمژمت ()21
و فرپمر و همکاران ( )9یز گزارش شده اسژت .افژزایش میژزان رس،
حضمر پمستمهژاي رسژی در سژعمح خاکدا ژمهژا و حفژرات و حضژمر
پمششهاي رسی در مقعع ازك شژماهدي از تغییژر مکژان رسهژا و
ایجاد افق آرجیلیو م سمب میگرد د .رطمبت قابل دسترس بیشتژر
در اقلیم گذشتم باعث شستوشمي کربواتها و سم فاتها و بم د بژال
آن تسهیل ا تقال رس و تشکیل افق تجمع رس آبشمییشده گردیژده
است .بند از آن ،تغییر رژیم رطمبتی و خشوشدن اقلیم باعث هشژتم
شدن رسمبات جدید روي افق آرجیلیو و مژدفمن شژدن آن گردیژده
است .عامل کلیدي براي تجمع رس ،وجمد دورههاي خشکی است تژا
رس موتقل شده گهداري شمد ( .)10تلتمن و همکاران ( )35منتقد د
افق آرجیلیژو در موژاطق خشژو و یمژمخشژو ،پدیژدهاي منمژمل
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میباشد.
بم جز خاکرخهاي  6 ،5 ،3و ( 7واحدهاي دشت رسمبی و اراضژی
پست) ،سایر خاکرخها داراي حدود  20تا  30در د سوگریزه در سعح
بمد د کم بم طمر منممل با افزایش عمق مقدار آن زیاد میشمد .خاك-
هاي موعقم بر اساس طبقمبودي تاکسم ممی در راستم اریدیسمل و در
سم زیر راستم  Calcids ،Argidsو  Gypsidsو بر اساس طبقمبودي
سژژاما م جهژژا ی در سژژم گژژروه مرجژژع  Gypsisols ،Solonetzو
 Calcislosطبقمبودي شد د (جدول  .)1در خاکرخهاي  1و  2حضژمر
تمام آهو و گچ ثا میم مشاهده شد کم ا بتم حضمر گچ مشهمدتر بژمده
است و با تمجم بم حح یت و ت رك بیشتر گچ سبت بم آهژو ،افژق
جیتسیو در زیر افق کلسیو تشژکیل شژده اسژت .ردهبوژدي هژر دو
خاك مزبمر بر اساس ساما م ردهبوژدي آمریکژایی بژم ژمرت Typic
 Calcigypsidsمیباشد .میزان شژمري ،پهژاش و  SARبژمد یژل
شیب بیشتر و حرکت امحح بم طرف سعمح پاییندست ،در مقایسم بژا
خاکرخهاي  6 ،5 ،3و  7کمتر میباشد .خاکرخهاي  8 ،4و  9بژر روي
ممقنیت مخروطافکوم قرار گرفتما د .هر سم این خاکرخها داراي تجمع
گچ ثا میم در افق هژاي زیژرین بژمده و داراي بافژت بسژیار سژبو بژا
زهکشی خمب بمدها د .ردهبودي این خاكها بر اساس ساما م ردهبودي
آمریکژایی بژم ژمرت  Typic Haplogypsidsو بژر مبوژاي سژاما م
ردهبودي جها ی  Haplic Gypsisolsمیباشد .خاکرخهژاي  5 ،3و 6
در واحد اراضی پست قرار داشتم و داراي بیشترین میژزان رس (،)%25
ماده آ ی ( ،)%0/62گچ ( ،)%14هدایت ا کتریکی ( 4/2دسیزیموس بر
متر) ،ظرفیت تبادل کاتیم ی ( 10/3سا تیمژمل بژر کیلژمگرم) ،سژدیم
( 314میلیاکی واالن بر یتر) و  )78/1( SARمژیباشژود (جژدول .)2
ردهبوژژدي ایژژن خژژاكهژژا بژژر اسژژاس سژژاما م ردهبوژژدي آمریکژژایی
بم مرت  Typic Natrigypsidsو بر مبواي ساما م ردهبودي جهژا ی
 Gypsic Solonetzمیباشد.
یکی از وظائف مهم ساما مهاي طبقمبودي خاك ،شواسایی تفاوت
ویژگیهاي مهم خاك براي اهداف مدیریتی میباشد .از رر مقایسژم
قابلیژژت دو سژژاما م تاکسژژم ممی و ردهبوژژدي جهژژا ی ) (WRBدر
طبقمبودي خاكهاي این موعقم بایستی ذکر کرد کم ساما م ردهبودي
جها ی ،وجمد ویژگی فلمویژو ) (Fluvicرا در برخژی خژاكرخهژا در
سعح فت کمکی شان میدهد ،در حا یکم در تاکسژم ممی در زیژر
راستمهاي  Argidsو  Gypsidsمشخصماي براي بیژان ایژن ویژگژی
تاسعح زیرگروه ارائم شده است .در تاکسم ممی میان افق تجمع گژچ
) (Gypsumو ا هیدریت ) (Anhydriteتمایز قائل شژده و در کژا ی-
شواسی و امگذاري افق این تمایز ا مژیشژمد ،در حژا یکژم ایژن
تفکیو در ردهبودي جها ی ) (WRBمرت گرفتم است .ممرد دیگر
ایوکم حضمر پمشش رسی در خاك سدیمی  Solonetzکژم بژا ژفت
کمکی ( cutanicو م فت ا لی) شان داده میشمد در حا ی کم در
تاکسم ممی حضمر پمشش رسی در شرایط سدیمی (افژق اتریژو) در
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سعح گروه بزرگ ) (Natrigypsidsشان داده میشژمد کژم جایگژاه
باالتري است.
همچوین کا یشواسی خاك کم بم ویژه در مدیریت خاك اهمیژت
دارد ،در ساما م آمریکژایی در سژعح فامیژل شژان داده مژیشژمد در
حا یکم در ساما م جها ی در اکثر ممارد این ویژگی در ام خژاك ذکژر
میشمد .بم عژحوه در ژمرت حضژمر تمنمژان افژقهژاي کلسژیو،
جیتسیو و اتریژژو در فا ژژلم  100سژژا تیمتژژري سژعح خژاك
(خاکرخ  ،)3ردهبودي خاك بر اساس تاکسم ممی در سعح زیرگروه بژم
مرت  Typic Natrigypsidsمژیباشژد ،در حژا یکژم حضژمر افژق
کلسیو شان داده مژیشژمد ،در حژا یکژم در ردهبوژدي جهژا ی بژم
مرت) Calcic Gypsic Solonetz (cutanicطبقمبودي مژیشژمد
کم هر سم ویژگی در گروه مرجع و فات ا لی و کمکی شژان داده
میشمد .پیشوهاد میشمد براي این مورژمر زیرگژروه جدیژژد Calcic
 Natrigypsidsبم تاکسم ممی افزوده شمد .در مجممع میتژمان بیژان
کرد کم هرچود ساما م طبقمبودي جهژا ی ،از دو سژژعح مختلژژف در
ساختار خمد بهره میگیرد؛ اما بژم د یژل ا نعژافپژذیري در اسژژتفاده
از فات مختلف ،در اغلب اوقات ،بم یو سعح قابل قبمل از ژ ت
طبقمبودي خاكهاي این موعقژم بژم عوژمان مم ژماي از خژاكهژاي
مواطق خشو با مماد مادري گچی ،مکی و آهکی دسژت مژییابژژد.
سرمست و همکاران ( )43در معا نم تما مودي دو ساما م طبقژمبوژدي
یاد شده در خاكهاي آهکی و گچی مرکز ایران ،اظهار ممد د کم هر
کدام از این دو ساما م داراي قاط ضنف و قمت خاص خمد میباشژود،
اما در مجممع ساما م ردهبودي جها ی را داراي ا نعافپذیري بیشتري
جهت تم یف خاكهاي معا نم شده دا ستما د اما استفاده همزمان از
هر دو ساما م را تم یم ممدها د.

كانیشناسی رسی خاكها

جدول  3مقادیر یممکمی کا یهاي رسی مشاهده شژده را شژان
میدهد .بر اساس این تایج کا یهاي مشاهده شده بم ترتیژب شژامل
ایلیت ،پا یگمرسکیت ،کلریت ،اسمکتیت ،کائم یویژت ،ورمژیکم یژت و
کمارتز میباشود .حضمر این کژا یهژا در خژاكهژاي موژاطق خشژو
جومب ایران در موابع زیادي گزارش شده اسژت ( 39 ،42 ،9 ،27و .)4
بر اساس تایج بدست آمده از این پژوهش کا یهاي ایلیت و کلریژت
در تمامی خاکرخها در مقادیر متمسط تا سبتاً زیادي حضمر دار ژد .بژا
تمجم بم رژیم اریدیو موعقم و میزان بژاالي ایژن کژا یهژا در مژماد
مادري (از جملم افقهاي  Cخاکرخهاي  8و  )10و همادیژدگی پژایین،
این کا یها با موشأ زمینساخت بم خاكهاي موعقم موتقل شژدها ژد.
قش تمارث در موشأ کا ی کلریت در خاكهاي موعقژم مژمرد معا نژم
مشهمد میباشد .عدم وجمد شرایط مواسب براي تشکیل کا ی کلریژت
شامل آبشمیی شدید ،اسیدیتم کمتر از  ،6دماي زیژاد و خژارج شژدن
هیدروکسیدهاي بینالیماي ،مؤید وراثتی بمدن کا ی کلریت میباشژد.
خرما ی و ابع ی ( )23منتقد ژد کژم فراوا ژی کلریژت در خژاكهژاي
مواطق خشو و یممخشو استان فارس بم حضمر آن در سو ،بستر
ارتباط دارد .همچوین با تمجم بم عدم شرایط اقلیمی الزم براي تشکیل
کژژا ی کائم یویژژت ،موشژژأ مژژادري و یژژا بژژادرفتی بژژراي ایژژن کژژا ی در
خاكهاي موعقم ممرد ا ترژار اسژت .خرمژا ی و ابع ژی ( )23وجژمد
کا یهاي کلریت ،ایلیت وکائم یویت را در خاكهژاي موژاطق خشژو
گزارش کرد د و موشژأ ارثژی را عامژل ا ژلی وجژمد آنهژا در خژاك
میدا ود.

شکل  -3برخی عوارض گچی مشاهده شده در خاكرخهاي مطالعه شده
Figure 3- Some gypsiferous pedofeatures in the studied pedons

مطالعه ژنتیکی ارتباط خاك و زمیننما در منطقه خشک فاریاب ،استان كرمان

بیشترین مقادیر کا ی اسمکتیت در واحدهاي اراضی پست و دشت
رسمبی (خاكرخهاي  6 ،5 ،3و  )7مشاهده شد د .تیمژار مم ژمهژاي
رسی با اتیلن گلیکمل ممجب ا بساط پیو  1/4ا ممتري بژم بژیش از
 1/7ا ممتر شده است کم بیا گر پژایین بژمدن بژار الیژماي ایژن رس
میباشد (شکل 4ب و 4د) .مقادیر ا دك اسمکتیت در مم مهژاي رس
واحدهاي باالدست از جملم تتم و مخروطافکوم و افزایش سژبتاً زیژاد
این کا ی در واحدهاي دشت رسمبی و اراضی پست مژیتما ژد بیژا گر
تشکیل پدوژ یو این کا ی در واحدهاي پستتر و با شژیب کمتژر ،بژا
تمجم بم مهیا بژمدن شژرایط شژیمیایی تشژکیل ایژن کژا ی در خژاك
میباشد .طبق اظهارات بمرچاردت ( )6عژماملی کژم موشژاء و تشژکیل
اسمکتیتهژا را در خژاكهژا ت ژت تژأثیر قژرار مژیدهوژد عبژارت از
تمپژژمگرافی پسژژت ،زهکشژژی ضژژنیف و مژژماد مژژادري غوژژی از بازهژژا
میباشود ،کم موجر بم شرایط شیمیایی مساعد براي تشکیل اسمکتیت
ینوی  pHباال ،فنا یت باالي سیلیسژیم و کژاتیمنهژاي بژازي فژراوان
میگردد .همچوین حضمر کمههاي آذرین شژاه ،مهرگژل و پاسژفید در
موعقم ،امکان تشکیل اسمکتیت را از میکژاي ممجژمد در سژو،هژاي
مشتق شده از این رشتم کمه ممکن میسازد .فرپمر و همکاران ( )9در
بررسی اریديسملهاي گچی و مکژی رفسژوجان اعژحم کرد ژد کژم
کا یهاي رسی اسمکتیت ،پا یگمرسژکیت ،ایلیژت و کلریژت در تمژام
خاكهاي این موعقم وجمد داشتم است و آنها منتقد ژد کژم پژس از
تبلمر گچ در م یطهژاي دریاچژماي قژدیمی ،سژبت  Mg/Caدر آب
افزایش یافتم است .بوابراین شرایط تشکیل پا یگمرسکیت بژم ژمرت
ئمژن در سماحل قدیمی مهیا گردیده است .و ی در اثر ادامم تبخیژر و
تبلمر گچ و تشکیل پا یگمرسکیت از یو سم ،و پایین افتادن سعح آب
دریاچماي از سمي دیگر ،پس از مدتی سبت  Mg/Caکاهش یافتم و
بوابراین شرایط بژراي تشژکیل اسژمکتیت در سژعمح ژئمممرفم ژمژي
پایینتر فراهم شده است .در پراش گاشتهاي برخی مم مها از جملم
افق  2Btyzn1خاکرخ  5در واحد اراضی پست ،تیمار پتاسیم موجر بژم
کاهش شدت پیو  1/4ا ممتر و افژزایش شژدت پیژو  1/0ژا ممتر
گردیده کم بم حضمر برخی کا یهاي ا بساطپذیر با بژار الیژماي زیژاد
مثل ورمیکم یت سبت داده میشمد .این کا ی بم عومان یژو کژا ی
حدواسط در تغییر شکل کا یهاي میکایی بم اسمکتیت معرح میباشد
()25
کا ی رشتماي پا یگمرسکیت یز در مقادیر متمسط تا سبتاً زیژادي
در خاكهاي موعقم مشاهده شد .پیوهژاي رده اول  1/05و رده دوم
 0/64ا ممتر در پراش گاشت ،بیا گر حضمر این کا ی میباشد (شکل
 4ا ف ،ب ،د) .تایج بم دست آمده شان میدهد کم بیشژترین میژزان
این کا ی در افقهژاي تجمنژی گژچ ( Cyو  )Byدر واحژدهاي تتژم و
مخروطافکوم بمده و با حرکت بم سمت واحدهاي مرکژزي دشژت بژم
میزان زیادي از مقدار این کا ی کاستم میشمد .افزایش سژبی میژزان
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کا ی اسمکتیت در مقابل کاهش میزان پا یگمرسکیت میتما د بیژا گر
تغییر شکل این کا ی در تیجم آبشژمیی و افژزایش همادیژدگی باشژد.
او یایی و همکاران ( )38در معا نم رابعم ویژگیهاي پدوژ یکی خژاك
و زمین ما در خاكهاي یممخشو جومب غرب ایران اظهژار داشژتود
کم مقدار زیادي از اسمکتیت از مماد مادري حاوي مارن بژم ارث بژرده
می شمد ،گرچم بنضی از آنها ممکن است م صمل تبژدیل ایلیژت و
همچوین همادیدگی پا یگمرسکیت ،بم ویژه در افقهاي سع ی باشژد.
مرموديپمر و همکژاران ( )36بژا معا نژم خژاكهژاي گچژی موعقژم
کشکمئیم کرمان ،تشکیل اسمکتیت در این خژاكهژا را تیجژم تغییژر
شکل پا یگمرسکیت بم اسمکتیت گزارش کژردها ژد .پا یگمرسژکیت از
کا یهاي حساس بم میزان همادیدگی و بار دگی در موعقم اسژت .بژر
اساس رر پژاکمت و میلژمت ( )41در ژمرتی کژم بار ژدگی سژا یا م
موعقم از  300میلیمتر تجاوز ماید ،پا یگمرسکیت بم اسمکتیت تبدیل
میشمد .تصاویر میکروسژکمپ ا کترو ژی روبشژی مم ژمهژاي خژاك
موعقم یز حضمر رشتمهژاي کژحفما وژد ایژن کژا ی را بژم ژمرت
بیرونزدگیهاي شناعی از درون کا یهاي گچی شان میدهد (شکل
 .)5م ققان منتقد د این مع آرایش سمزنهاي پا یگمرسکیت بیژا گر
پدوژ یو بمدن این کا ی است ( .)37میلمت ( )28منتقد است کم براي
تشکیل پا یگمرسکیت ،شرایط شیمیایی خا ی ریر وجمد کربوژاتهژا
ضروري بمده و م یط غوی از سیلیکا ،آهژو و مویژزیم تشژکیل ایژن
کا ی را تسریع میکود .ذا با تمجم بم وجمد شژرایط مزبژمر در سژعمح
باالدست این موعقم ،موشأ پدوژ یو براي کا ی پا یگمرسژکیت مژمرد
ا ترار است .او یایی و همکاران ( )37در معا نماي بر روي خاكهژایی
با مماد مادري آهکی و گچی در جومب غرب ایران یز ،پا یگمرسژکیت
را بم مرت بیرونزدگیهایی بر روي سعح بلمرهاي گژچ مشژاهده و
بم موشاء پدوژ یو بمدن این کا ی اشاره کرد د .خژاكهژاي گچژی و
آهکی قادر بم ایجاد م یط قلیایی بافر بم همراه کاتیمنها و آ یمنهاي
الزم براي تبلمر پا یگمرسکایت میباشود ،اما ویژگژیهژاي شژیمیایی
م لمل در خاكهاي گچی در مقایسم بژا خژاكهژاي آهکژی شژرایط
مواسبتري را براي تشکیل کا ی پا یگمرسکیت ایجاد میکود (.)37
میکرومورفولوژی خاكها

خح م ویژگیهژاي میکروممرفم ژمژیکی خژاكهژاي موعقژم در
جژژدول  4شژژان داده شژژده اسژژت .عژژمارض خاکسژژاخت یژژا همژژان
پدوفیچرهاي مشاهده در مقاطع ازك خژاكهژا شژامل گژچ (پمشژش
درون حفرات ،بلمرهاي عدسی شژکل در ابنژاد مختلژف در حفژرات و
زمیوم خاك ،ف ات در هم قفلشده گچی) ،کربوات کلسیم (پمشژش
درون حفرات و پرشدگی و سختدا م) ،پمشش رس در امتداد کا ژال و
حفرات و تجمنات اکسیدهاي آهن و موگوز در زمیوم خژاك بژمدها ژد.
کا یهاي او یماي چمن کمارتز ،میکا ،کلریت ،پیروکسن و مگوتیت یز
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جزء کا یهاي زمینزاد مشاهده شده در مم ژمهژاي خژاك بژمدها ژد.
تمزیع ذرات درشت بم ریز ) (10 μmدر داموژم  3/7تژا  8/2و فا ژلم
میان اجزاي درشت در داموم باز تا بستم بمده است .از آ جا کم در همم
مم مها واحدهاي بزرگتر در یو زمیوم متراکم از واحدهاي کژمچکتر
قرار گرفتما د ،تمزیع بم ژمرت پمرفیریژو بژمده اسژت .در معا نژات
رایی در افق  Bواحدهاي اراضی پست و دشت رسژمبی مقژادیري
پمشش رسی بر روي واحژدهاي سژاختما ی مشژاهده شژد د .افژزایش
میزان رس آبشمیی شده در این افقها سژبت بژم افژقهژاي بژاالیی
شرایط را براي در رر گرفتن این افقها بم عومان آرجیلیو ( اتریو)
مهیا ممدهاسژت .معا نژات میکروممرفم ژمژیکی ،شژاندهوژده وجژمد
عمارض خاکساخت پمشش رس و بلمرهاي گچ در این افقها میباشد
(شکل 6د) .عمارض خاکساخت یاد شده باعث ایجاد بیفابریو خژرده
بلمري 1و حفره م مر در این افقها شده است .بم طمر منمژمل تژایج
معا نات میکروممرفم مژي در خاكهاي مواطق خشو و یمژمخشژو
شان دادها د کم پمستمهاي رسی در این افقها بسژیار کژم بژمده کژم
پژوهشگران این امر را بم خصم یت ا بساط و ا قباض این خاكها در
اثر رس زیاد و شرایط خشکی و رطمبتی دورهاي ایژن موژاطق سژبت
میدهود ( 20و  .)49پمششهژاي رس در خژاك ،شژماهدي از ا تقژال
رس از افقهاي باالیی بژم افژقهژاي ت تژا ی در تیجژمي فژمذ آب
هستود کم بافت سبتاً سبو تا متمسط خاك هم در افژزایش آبشژمیی
رس مؤثر بمده است .وجمد دورههاي خشو بم عومان عامژل کلیژدي
براي تجمع رس گزارش گردیده است .بم این ژمرت کژم دورههژاي
خشو این امکان را فراهم میآور د تا رس ا تقال یافتم گهداري شمد
( .)5در مواطق خشو و یمژمخشژو از جملژم موعقژم فاریژاب ،افژق
اتریو سژرینتر از افژق آرجیلیژو تشژکیل مژیشژمد کژم علژژت آن
خصم ژژژیت پژژژراکوشدهوژژژدگی سژژژدیم و قژژژش مهژژژژم آن در
متحشژژژژیکژژژژردن خاکدا ژژژمهژژژژا و در تیجژژژم ا تقژژژال سرینتژژژر
کلمییژدهاي رسی بژم اعمژا خژاك اسژت.
ابع ی ( )2در بررسی تژأثیر پسژتی و بلوژدي و عمژق سژفره آب
زیرزمیوی شمر و سدیمی در تشکیل خاك موعقژم سروسژتان بژم ایژن
تیجم رسید کم در دشتهاي رسمبی با سژفره آب سژبتاً عمیژق افژق
جیتسیو ،در دشتهاي داموماي پایین با سفره آب عمیق افق اتریو
و در دشتهژاي داموژماي بژاالیی بژا سژفره آب خیلژی عمیژق ،افژق
آرجیلیو تشکیل شدها د .تژایج پژژوهش فرپژمر و همکژاران ( )8در
موعقة م رفژسوجان شان داد کم افق  Btممجمد در ایژن موعقژژم،
در اثژر اقلیم مرطمبتر گذشتم تشکیل شده است و با افزایش مژژو
از سعمح اطراف بم سعح پحیژا و سژتس شژستوشژمي عمقژی آن،
این افق بم مرت ( Btzآرجیلیو و سا یو) در آمده است .بلمرهژاي
1- Crystallitic

گچ با تمجم بم گسژترش سژاز دهاي گچژی در موعقژم در بسژیاري از
خاك ها مشاهده شژد د .ایژن بلمرهژا بژم طژمر منمژمل در فژرمهژاي
عدسیشکل ،شبم شش ضلنی ،مدور ،بیشکل و همچوین بم ژمرت
ف ات در هم قفل شده مشاهده شد د .بم طمر منممل بژا تمجژم بژم
حح یت سبتا زیاد این کا ی ،میزان گچ با افزایش عمق زیاد میشژمد.
ف ات در هم قفل شده در حفرات خاك میتما د در اثر حژل شژدن
سایر شکلهاي گچ از جملم بلمرهاي عدسیشکل باشد.
جنفژژرزاده و بمر هژژام ( )16گژژزارش کرد ژژد کژژم امکژژان تشژژکیل
بلمرهاي عدسی شکل گچ در تمژام شژرایط آب و هژمایی وجژمد دارد.
ا ژدازه حفژرات و بافژت خژژاك ارتبژاط مسژتقیمی در ا ژدازه بلمرهژژاي
عدسیشکل گچ دار د .در خاكهاي معا نم شده این بلمرها در ا ژدازه
 50تا  4000میکرومتر مشاهده شد د (شژکل 6ج و 6ه) .در معا نژات
ا جام شده تمسژط او یژایی و همکژاران ( )37بلمرهژاي عدسژیشژکل
بزرگتر گچ ،در خاكهاي بژا بافژت سژبوتژر و همچوژین در سژعمح
پایدارتر ژئمممرفیو مشاهده شد د .فرپمر و همکاران ( )8ضمن معا نم
خاكهاي گچی موعقم م رفسوجان ،بم کم شدن سژوگریزه ،ریزتژر
شدن خلل و فرج و ریزتر شدن بافت خاك بم عومان شژرایط تشژکیل
فرم عدسی گچ اشاره ممدها د .هاشمی و همکاران ( )13منتقد ژد کژم
حضمر کلرید سدیم موجر بم دهیدراتم شدن و جذب رطمبت از م ژیط
اطراف شده و ذا بم رشد بلمرهژاي گژچ کمژو مژیکوژد .امبردگژان
همچوین اشاره ممد د کم میکروممرفم مژي گچ بم میزان زیادي تژابع
رژیم رطمبتی خاك است بم گم ماي کم در رژیم اریدیو بیشتر فژرم-
هاي سمز ی ،فیبري ،موشمري ،تیغماي و ف ات در هم قفژلشژده و
در رژیم یممخشو فرم عدسی شکل غا ب است.
در خاکرخهاي  3و  ،5افقهاي تجمع تمام گژچ و آهژو مشژاهده
شد د .بم طمر منممل ا ترار وجمد آهو و گچ در مجاورت یکدیگر بم
د یل تفاوت در حح یت آنها میرود .اگر گژچ قبژل از آهژو تجمژع
مییافت ،با تمجم بم حح یت باالتر گچ سبت بم آهو ،میبایسژت در
هوگام تجمع آهو ،گچ آبشمیی میشد .بم رر میرسد کم ابتدا آهو
در زمانهاي مرطمبتژر تجمژع یافتژم و سژتس بژا ایجژاد دورههژاي
خشوتر و افزایش گچ ،این کا ی یز بژم خژاك اضژافم گردیژده و در
مجاور آهو قژرار گرفتژم اسژت .مقیسژم و حیژدري ( )31در معا نژم
خاكهاي پلیژ یو شمر و گچی موعقم بم در استان کرمژان ،حضژمر
تمام موهاي با حح یت مختلف در یو افق را بیا گر افژزوده شژدن
آ ها بم یو افق در دورههاي مختلف یا همان پلیژ یو بژمدن خژاك
مژژیدا وژژد .در مجمژژمع تژژایج شژژان مژژیدهژژد کژژم ویژگژژیهژژاي
میکروممرفم مژیکی خاكهاي موعقژم بژم میژزان زیژادي از ممقنیژت
ژئمممرفیو ،بافت خاك و مماد مادري میباشد .حضمر تجمنات اکسید
آهن یز بم ویژه در خاکرخهژاي اراضژی پسژت بژم توژاوب دورههژاي
اکسایش و کاهشی در خاك و ا حل و رسمب این ترکیبژات مژرتبط
میباشد (شکل  6ا ف).

341

 استان كرمان،مطالعه ژنتیکی ارتباط خاك و زمیننما در منطقه خشک فاریاب
 میانگین ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی خاک واحدهاي ژئومورفیک در منطقه مطالعه شده-2 جدول
Table 2- The average of physical and chemical properties of the soils of geomorphic units in the study area

واحد ژئومورفیک

شن

رس

pH

Geomorphic
unit

Sand
)%(

Clay
)%(

(گل

تتم
Hill
مخروط افکوم
Alluvial fax
اراضی پست
Low land
دشت رسمبی
Alluvial plain

ماده
آلی

)اشباع

OM
)%(

گچ

آهک

Gypsum
)%(

CCE
)%(

هدایت

سدیم

نسبت

CEC كاتیونی
cmol(+)kg-1

Na
me.l)1)

سدیم
SAR

ظرفیت تبادل

الکتریکی
EC
)dS.m-1(

جذبی

76.9

9.1

7.41

0.36

10.0

33.3

0.32

7.95

3.34

4.0

84.5

6.0

7.42

0.36

11.4

32.5

0.58

7.8

3.17

4.6

36.5

25.0

7.86

0.62

14.0

37.4

4.2

10.3

314

78.1

51.8

23.0

7.62

0.56

0.78

37.8

2.34

9.84

218

39.7

 فراوانی نسبی كانیهاي رسی در برخی خاکهاي مطالعه شده-3 جدول
Table 3- Relative frequency of clay minerals in selected soils under study

خاكرخ

افق

اسمکتیت

ایلیت

كلریت

ورمیکولیت

كائولینیت

پالیگورسکیت

كوارتز

Pedon
1
3

Horizon
By3
Btyn1

Smectite
+

++

Illite
++
+++

Chlorite
++
++

Vermiculite
-

Kaolinite
+
+

Palygorskite
+++
++

Quartz
+
-

5
6
7
8
9
10

2Btyzn1
Byz
2Btn2
Cy3
By2
Ck2

++
+++
++
-

++
++
++
+++
+++
++

+
++
++
++
++
+++

++
+
+
+

+
++
+
++
++
+

++
++
++
+++
++

+
+
+
+
-

 در د45  در د تا35 : ++++ ، در د35  در د تا کمتر از25 : +++ ، در د25  در د تا کمتر از15 : ++ ، در د15  کمتر از: + ، جزئی یا وجمد دارد:-: negligible; +: <15%;++: 15-25%; +++: 25-35%; ++++: >35%.

:Mg ،5  خاكرخ2Btyzn1  د) افق،8  خاكرخy3  ج) افق،3  خاكرخBtyn1 ب) افق،9  خاكرخBy2  الف) افق.– پراش نگاشتهاي رس4 شکل
 درجه سانتیگراد550  اشباع با پتاسیم و حرارت:K550  اشباع با پتاسیم:K ، اشباع با منیزیم و اتیلن گلیکول:MgE ،اشباع با منیزیم
Figure 4- X-Ray diffractograms of the clay fraction, a) P9/By2, b) P3/Btyn1 c) P8/Cy3, d) P5/2Btyzn1, Mg= Mg saturated;
MgE= Mg saturated with Ethylene glycol; K=K saturated; K550=K saturated and heated to 550 °C, Sm: Smectite, V:
Vermiculite, Ch:Chlorite, K:Kaolinite, I: Illite, Pal:Palygorskite
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Cy3 / 8  (ب) خاكرخ،By3 / 1  تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از رشتههاي پالیگورسکیت بر روي كریستالهاي گچ (الف) خاكرخ-5 شکل
Figure 5- SEM micrographs of palygorskite fibers on gypsum crystals (a) P1/By3 (b) P8/Cy3

 ویژگیهاي میکرومورفولوژیکی مقاطع نازک مطالعه شده-4 جدول
 افق/خاكرخ
Pedon/Horizon

1/Bky1

2/Bk

3/Btyn2

5/Ayz

5/Byz1

Table 4- Micromorphological properties of the studied thin sections
نسبت ذرات درشت به
عوارض خاكساخت
فابریک-بی
ریز
b-fabric

 گچ عدسی شکل، پمشش آهو در حفرات و کا ا ها،مدول آهکی

خرده بلمري کلسیتی و گچی

 پمرفیریو یوفا لم8/2

حجره و ف ماي

Calcite nodules, coating and infilling of calcite,
lenticular gypsum crystals

Calcitic & gypsic
crystallitic

Single-spaced
porphyric

Chamber and
Plane

 پمرفیریو یوفا لم6/4

 حجره و،کا ال
ف ماي

 پمشش و پرشدگی آهو در حفرات و کا ا ها،مدول زمینساخت
Geogenic nodule, coating and infilling of calcite in
voids and channels

 بلمر عدسی گچ،پمشش رس

5/Btyzn1

6/Btyzn2

Single-spaced
porphyric

 کماي و،خرده بلمري گچی
خعی

- پمرفیریو یو5/5
 کیتم یو،فا لم

 بلمر عدسی شکل گچ،بلمرهاي ها یت

خرده بلمري گچی

Halite crystals, lenticular gypsum crystals (20-100 μm

، پمشش گچ در حفرات، ف ات قفل شده گچ،گچ عدسی شکل
اکسید آهن

 پمشش گچ در حفرات، ف ات قفل شده گچ،گچ عدسی شکل
Lenticular gypsum crystals, interlocked gypsum plates,
coating of gypsum in voids

 ف ات در هم قفل شده و،بلمر عدسی و شبمشش ضلنی گچ
پرشدگی گچ
ف ات درهم قفل شده گچ و پرشدگی اقص آنها
Interlocked gypsum plates and incomplete infilling of
gypsum

 ف ات درهم قفل شده گچ و پرشدگی کامل،گچ عدسی شکل
آنها
Lenticular gypsum crystals, Interlocked gypsum plates
and complete infilling of gypsum

C/F ratio (10 μm)

Calcitic crystallitic

Crystallitic
Gypsic Crystallitic,
Speckled and linear

Lenticular and pseudohexagonal gypsum crystals,
Interlocked gypsum plates and gypsum infilling
5/Btyzn2

خرده بلمري کلسیتی

Clay Coating, lenticular gypsum crystals

Lenticular gypsum crystals, interlocked gypsum plates,
coating of gypsum in voids, Fe oxides

5/Byz2

حفرات– ساختمان

Pedofeature

Double-spaced
porphyric, chitonic

Pore- Structure

Channel, Chamber
and Plane

کا ال و ف ماي
Channel and Plane

 پمرفیریو دوفا لم8/2

حجره و وگ

Gypsic Crystallitic

Double-spaced
porphyric

Chamber and
Vugh

خرده بلمري گچی

 پمرفیریو باز6/4

Gypsic Crystallitic

Open porphyric

3/7پمرفیریو

خرده بلمري گچی
Gypsic Crystallitic

خرده بلمري گچی
Gypsic Crystallitic

خرده بلمري گچی
Gypsic Crystallitic

خرده بلمري گچی
Gypsic Crystallitic

یو فا لم
Single-spaced
porphyric

 پمرفیریو یو4/6
فا لم
Single-spaced
porphyric

 حجره و وگ،کا ال
Channel, Chamber
and Vugh

 حجره و وگ،کا ال
Channel, Chamber
and Vugh

 حجره و وگ،کا ال
Channel, Chamber
and Vugh

 پمرفیریو بستم5/5

 حجره و وگ،کا ال

Single-spaced
porphyric

Channel, Chamber
and Vugh

 پمرفیریو دوفا لم3/7

 حجره و،کا ال
ف ماي

Double-spaced
porphyric

Channel, Chamber
and Plane
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شکل  –6تصاویر مقاطع نازک انتخابی( ،الف) كوتینگ كربنات كلسیم در حفرات به همراه تجمع اكسید آهن پخشیده در ماتریکس خاک (خاكرخ ،1
افق ( ،)Bkyب) سخت دانه كلسیت توارثی به همراه حفرات انحاللی (خاكرخ  2افق ( ،)Bkج) بلورهاي عدسی شکل گچ در اندازه هاي مختلف
توزیع شده در حفرات بزرگ (خاكرخ  5افق ( ،)Ayzد) پوشش رسی در دیواره كانال به همراه بلور عدسی شکل گچ درون حفرات (خاكرخ  3افق
 ،)Btyn2ه) كریستال عدسی شکل گچ در اندازه بسیار بزرگ (خاكرخ  ،5افق  ،)Btyzn1و) كوتینگ گچ در دیواره حفره خاک (خاكرخ  5افق )Byz2
Figure 6- Selected thin section images, a) coating of calcium carbonate carbonate in voids cavities, along with diffused Fe
oxide in soil matrix (P1/Bk), b) Geogenic calcite nodule with solution pits (P2/Bk), c) Lenticular gypsum crystals in different
sizes distributed in large voids (P5/Ayz), d) clay skin along challel with lenticular gypsum crystals (P3/Btyn2), e) Large
)lenticular gypsum crystal (P5/Btyzn1), f) coating of gypsum inside a void (P5/Byz2

نتیجهگیري
تایج این پژوهش ،حاکی از آن است کژم خژاكهژاي بژا تکامژل
خاکرخی بیشتر ،بر روي سژعمح ژئمممرفیژو اراضژی پسژت و دشژت
رسمبی و خاكهاي با تکامل کمتر بر روي سعمح تتم و مخروطافکوم
مشاهده شد د .مهمترین فرایوژدهژاي پژدوژ یکی در خژاكهژاي ایژن
موعقم ،آبشمیی مو ،گچ ،آهو و رس و تشکیل افقهاي کلسژیو،
جیتسیو ،پتروجیتسیو و اتریو میباشد .خاكهاي موعقم بر اساس
طبقژمبوژژدي تاکسژم ممی در راسژژتم اریدیسژژمل و در سژم زیژژر راسژژتم
 Calcids ،Argidsو  Gypsidsو بر اساس طبقمبودي ساما م جها ی
در سم گروه مرجع  Gypsisols ،Solonetzو  Calcislosطبقمبوژدي
شژد د .زیرگژروه جدیژژد  Calcic Natrigypsidsبژراي افژزودن بژم
تاکسم ممی پیشوهاد میشمد .ساما م طبقمبودي جهژژا ی ،بژژم د یژژل
ا نعژافپژذیري در اسژتفاده از تم یفکووژدههژا ،وضژنیت بهتژري از

خاكهاي این موعقم را در مقایسم با تاکسم ممی ارائم مژژیدهژد .بژر
اساس تایج کا یشواسی ،کا یهاي مشاهده شژده بژم ترتیژب شژامل
ایلیت ،پا یگمرسکیت ،کلریت ،اسمکتیت ،کائم یویژت ،ورمژیکم یژت و
کمارتز بمدها د .بیشترین میزان پا یگمرسکیت در افقهاي تجمنی گژچ
در واحدهاي تتم و مخروطافکوم بمده و با حرکت بم سژمت واحژدهاي
مرکزي دشت بم میزان زیادي از مقدار این کا ی کاسژتم و بژم میژزان
اسمکتیت افزوده شد .بم د یل عدم وجمد شژرایط الزم بژراي تشژکیل
کا یهاي کائم یویت ،ایلیت و کلریت ،این کا یهژا بژم ارث رسژیده از
مماد مادري هستود .کا ی پا یگمرسکیت در خاكهاي موعقم بژم رژر
میرسد داراي موشأ خاکساز باشد کم کربوات کلسیم ثا میم و همچوین
گچ ثا میم باعث پایداري ایژن کژا ی گردیژده اسژت .تژایج معا نژات
میکروممرفم مژیکی ،حاکی از وجمد عمارض خاکساخت گچ و آهو (بم
مرت پمشش و پرشدگی) بلمرهاي عدسیشژکل گژچ و ژف ات در
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 بژا تمجژم بژم ممقنیژتهژاي مختلژف.ژئمممرفیو قرار گرفتژم اسژت
، خصم یات فیزیکمشژیمیایی، تکمین و تکامل،ژئمممرفیو در موعقم
 میکروممرفم مژي و طبقمبودي خاكها ت ت تژأثیر،کا یشواسی رسی
این عامل قرار گرفتم است و ممجب تفاوت این ویژگژیهژا در موعقژم
.فاریاب شده است
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 سژدیمی بژمدن خژاك در.هم قفل شده گچ و پمشش رسی میباشژد
ممقنیت اراضی پست بژم پژراکوش ذرات رس و آبشژمیی آن و ایجژاد
 از میژان.پمشش رسی و تشژکیل افژق اتریژو کمژو مژمده اسژت
 اشکال مختلف گچ بژم د یژل پمیژایی بیشژتر بژم،عمارض خاکساخت
میژژزان زیژژادتري ت ژژت تژژأثیر عمامژژل خاکسژژاز از جملژژم ممقنیژژت
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Introduction: In sustainable agriculture, it is essential to know soil various characteristics for increasing the
soil productivity. The relationship between soil and geomorphology in arid and semi-arid regions has been
considered by many researchers. Faryab plain is located in arid region of Kerman Province and has diversity in
geomorphic positions and parent materials. No previous study has been conducted in this region. Therefore, the
objectives of the present research were 1) to study the genesis and development of soils related to different
geomorphic surfaces in Faryab region, 2) to study the physicochemical properties, clay mineralogy and
micromorphology of soils, and 3) to classify the soils according to Soil Taxonomy (ST) (2014) and World
Reference Base (WRB) (2015) systems and compare them.
Materials and Methods: Faryab region with a mean elevation of 630 m above sea level is located in Kerman
province, south-eastern of Iran. Mean annual rainfall and temperature of the area are 160 mm and 23.8 oC,
respectively. Soil temperature and moisture regimes of the area are thermic and aridic, respectively. From
geological point of view, the studied area is a part of west and south west zones and Flysch zone of east of Iran.
Ten representative pedons on different geomorphic units including hill, alluvil-colluvial fan, alluvial plain, and
lowland were selected, sampled, and described. Routine physicochemical analyses, clay mineralogy, and
micromorphological observations performed on soil samples. Soil pH, texture, electrical conductivity, calcium
carbonate, Na, Ca, Mg, cation exchangeable capacity and gypsum were identified. Eight samples were selected
for clay mineralogy investigations. Four slides including Mg saturated, Mg saturated treated with ethylene
glycol, K saturated, and K saturated heated up to 550 oC were analyzed. A Brucker X-Ray diffractometer at 40
kV and 30 mA was used for XRD analyses. Undisturbed soil samples from some representative pedons were
selected for micromorphological observations. A vestapol resin with stearic acid and cobalt as hardener was used
for soil impregnation. A Lite petrographic microscope was used for micromorphology investigations.
Results and Discussion: The results of the present study indicated that the soils with more evolution were
located on the geomorphic surfaces of the lowland and alluvial plain and the soils with lower development on the
hill and alluvil-colluvial fan. The most important pedogenic processes of the soils were the eluviation of salt,
gypsum, calcium carbonate as well as clay, and the formation of calcic, gypsic, petrogypsic and natric horizons.
The soils of the region were classified using ST as Aridisols with three suborders of Argids, Calcids and Gypsids
and classified according to the WRB as three soil reference groups of Solonetz, Gypsisols and Calcisolos. A new
subgroup of Calcic Natrigypsids is suggested for inclusion to ST for the soils with aridic soil moisture regime
and three horizons of gypsic, calcic and natric. The WRB system, due to its flexibility in the use of principle and
supplementary qualifiers, prepare a better qualification than ST for the soils of the region. According to
mineralogical results, the observed minerals consisted of illite, palygorskite, chlorite, smectite, kaolinite,
vermiculite and quartz. The highest amount of palygorskite was observed in the gypsic horizons of hill and
alluvil-colluvial fan. By moving to the central part of the plain (lowland), the amount of palygorskite was greatly
reduced and the amount of smectite was increased. Two origins of inheritance and transformation (illite and
palygorskite) are suggested for the occurrence of smectite in the soils. Due to the lack of the conditions for the
formation of kaolinite, illite and chlorite, these minerals are inherited from parent materials. SEM observations
suggested a pedogenic pathway for the occurrence of large amounts of palygorskite in the soils of the region.
Calcareous and gypsiferous media seems to prepare a favorite environment for the pedogenic formation and
stabilizing of this mineral in the studied soils. Coating and infilling of gypsum and calcite crystals in voids and
channels, clay coating along chanels as well as Fe and Mn oxide nodules were among the common pedofeatures
observed in the thin sections of the studied soils. Occurrence of variable habits of gypsum crystals in different
geomorphic surfaces suggested a dynamic soil environment. Larger lenticular gypsum crystals were found in the
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soils with lighter texture located on more stable geomorphic surfaces.
Conclusion: Different geomorphic situations in the region affected the development and evolution,
physicochemical properties, clay mineralogy, micromorphology and soil classification and caused the
differences in these characteristics in the Faryab region.
Keywords: Arid climate, Clay mineralogy, Micromorphology, Soil classification, Soil evolution
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مطالعه علل عدم پایداری بخشهای جدید مرمت شده ارگ تاریخی کنارصندل جیرفت در
مقایسه با بخشهای پایدار قدیمی (بخشی از حوزه فرهنگی هلیلرود)
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چکيده
تا دهة  1960ميالدي اغلب سؤاالت باستانشناختي با بهرهگيري از روشهاي استدالل و تفسير در علوم اجتماعي و فلسفه پاسخ گفته ميشد اما باا
شکلگيري «باستانشناسي نوين» از دهه  1960ميالدي ،کاربرد و اهميت علوم تجربي در پژوهشهاي باستانشناسي شناخته و بساياري از نررياات و
فرضيات باستانشناختي با کمک روشهاي کمّي و آزمونگري در علوم تجربي بازنگري شد .يکي از شاخههاي علوم تجربي که در تبيين شيوة معيشات
گروه هاي انساني گذشته ،منشأيابي خاک سفالگري و معماري ،گزينش خاک مناسب براي مرمت آثار باستاني ،بررسي داليل تخريب يا ماندگاري بناهاي
تاريخي و داليل ترک و تخريب شهرهاي باستاني نقش مهمي دارد ،علم «خاکشناسي» است .مقاله حاضر ،به منرور مطالعه خاکشناسي بخاشهااي
قديمي و مرمت شدة ارگ حاکمنشين تپه باستاني پنج هزار سالة کنارصندل جنوبي جيرفت به انجام رسيد .نتاايج نشاان داد درصاد رخ بخاش قاديمي
حدوداً دو برابر بخش مرمت شده است .از سوي ديگر ،ميزان امالح بخش مرمت شده حدود  3برابر خشتهاي قديمي ميباشد .اين نتايج نشان ميدهاد
به تازگي خاکي با درصد رخ کمتر و امالح بيشتر به منرور مرمت بنا به کار رفته است ،در حاليکه خاک بخشهاي قديمي ،احتماالً توسا ساازندگان
اولية بنا از جاي ديگري از منطقه با درصد رخ بيشتر و امالح کمتر آورده شده است .کانيهاي رسي اسمکتيت ،کلريت ،ايليت ،پاليگورسکيت و کائولينيت
در خاکهاي بخش مرمت شده مشاهده شد .از سوي ديگر ،تمام کانيهاي فوقالذکر به جز کااني پاليگورساکيت و ساپيوليت در خااک بخاش قاديمي
شناسايي شد .همچنين ،در بخشهاي قديمي مواد آلي ،تکّههاي ذغال و قطعات خرد شدة سفال مشاهده شد که به نرر ميرسد دليلاي بار اساتمکام و
پايداري بيشتر بخشهاي قديمي نسبت به مرمت شده باشد.
واژههای کليدی :باستانشناسي نوين ،رخ ،کاني ،کنار صندل جيرفت ،مرمت

مقدمه

21

فرهنگ و تمدن جيرفت در هزاره ساوم پايش از مايالد ،يکاي از
تمدنهاي درخشان عصر برنز در کرمان و جنوب شارق اياران اسات.
مقايسه سبکشناسي و فني آثار سنگ کلريتي ،مفرغي و سفالي حوزه
فرهنگي جيرفت تأييدي موکد و انکارناپاذير از وجاود رابطاهي هماه
جانبه فرهنگي و اقتصادي ميان جنوب شرق ايران و مناطق غربي باه
ويژه بين النهرين است ( 13و  .)14مقايسه سبک شناختي آثار و ماواد
منقااول فرهنگااي و آزمااايش هاااي کااربن  14در ارگ حاااکم نشااين
 1و  -2دانشجوي دکتري و استاد گروه علوم و مهندسي خاک ،دانشکده کشااورزي،
دانشگاه شهيد باهنر کرمان
)Email: farpoor@uk.ac.ir
(٭ -نويسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v33i2.78702

کنارصندل ،تاريخ اوج قدرت اين تمدن را به  2450سال پيش از ميالد
( 4463سال قبل) مرتب ميسازد ( .)15پژوهش دربارهي اين تمادن،
طرحي نسبتاً جديد و پروژهي باستانشناساي نناد مليتاي اسات کاه
تمدني کمتر شناخته شاده را در جناوب شارقي اياران باه وياژه تپاه
کنارصندل جيرفت آشکار ميسازد .نخستين تمادن جيرفات کهان در
منطقهاي به نام کنارصندل در  30کيلومتري شاهر جيرفات در حاوزه
فرهنگي هليلرود شکل گرفت .آثاار ايان تمادن در حاال حاضار باه
صورت دو تپاهي باساتاني کنارصاندل شامالي باه ارتفاا  17متار و
کنارصندل جنوبي به ارتفا  21متر و مموطه ي وسيع اطراف اين دو
تپه در عرض جغرافيايي ' 28˚ 5شمالي و طول ' 57˚ 8شرقي بر جاي
مانده است.
در تپه کنارصندل شمالي ،حدود  4500متر مربع از نمااي شامالي
سازهي خشتي عريم سکو مانند و پلاه پلاه باا خشاتهااي باا ابعااد
 40×40×10سانتيمتر و ابعاد کلي  400×400متر خاکبارداري شاده
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است ( .)14بر فراز تپه کنارصندل جنوبي ،سازهي خشتي مساتمکم و
عريمي شناسايي شده که باه عناوان دژ ياا ارگ مرکازي ايان شاهر
کاربرد داشته و فاصلهي آن از تپه شمالي کنارصندل حدود  2کيلاومتر
است .ابعاد سکويي که اين دژ روي آن ساخته شاده حادود 200×250
متر بوده و با خشتهايي به طول  30تا  60سانتيمتر و ضاخامت 13
تا  15سانتيمتر بنا شده است ( )14اين دو تپاه عرايم و زماينهااي
اطراف آنها که اکنون به علات فعالياتهااي کشااورزي و باغاداري
تسطيح شدهاند ،با وسعت نند صاد هکتااري (باه دليال کشااورزي و
تخريب فراوان در مموطه اين شهر و کامل نبودن کاوشهاي تعياين
حريم ،وسعت دقيق شهر مشخص نيسات) يکاي از بزرگتارين مراکاز
تمدني در جنوب شرق ايران و خاورميانه ميباشند.
رابطه بين فرهنگ گاروه هااي انسااني و متغيرهااي مميطاي و
بومشناختي براي مدتهاي طوالني مورد بمث دانشمندان بوده است.
مطالعات نند بعدي که دانشمندان را قادر ساازد ،دادههااي باه دسات
آمده در زمينههاي مختلف تاريخي و علوم طبيعي را در کنار هم داشته
باشند و بتوانند فاکتورهاي طبيعي و فرهنگي را با هم مقايسه کنند ،در
1
اين راه بسيار مفيد خواهد بود .در اين راستا زماين شناساي باساتاني
علمي است ميان رشتهاي ،که اين عوامل را با هم مرتب ميکند؛ باه
ويژه با روشهاي قدرتمندي مانند ميکرومورفولوژي که در اين علم از
آنها استفاده ميشود ( .)1اين رويکردهاي بين رشتهايي پاياهگاذاري
مکاتب باستانشناسي نوين از دهه  1960ميالدي مانند روندگرايي 2و
5
پست روندگرايي ،3باستانشناسي منرري 4و باستانشناسي مميطاي
اهميت يافت و بهرهگيري از اين نرريات و رويکردها ،در کناار روش-
هاي استداللي و تفسير در علوم اجتماعي و فلسافه ،نقاش مهماي در
پاسخگويي به سواالت باستانشناسي است.
در باستانشناسي از مطالعات خاک به عنوان يک مطالعهي مکمل
استفاده ميشود .در اين خصوص در دوازدهمين کنفرانس باينالمللاي
ميکرومورفولوژي خاک در ترکيه ( )8مصاوب شاد کاه از ايان پاس،
مقاالت مربوط به کاربرد ميکرومورفولوژي در باستانشناسي نيز ماورد
داوري و پذيرش قرار گيرند .بنابراين ميتوان با بررسي ويژگايهااي،
مورفولااوژي ،فيزيک اي و شاايميايي ،کااانيشناسااي رسااي و بااه ويااژه
ميکرومرفولوژي به دستاوردهاي مهمي دربااره شايوه معيشات گاروه
هاي انساني ،منشاء يابي خاک مورد استفاده در سافالگري و معمااري،
علل تخريب يا ماندگاري بناهااي تااريخي و گازينش خااک مناساب
براي حفاظت و مرمت بناهاي باستاني دست يافت .از طرفي با استفاده
1- Geoarchaeology
2- Processual
3- Post processual
4- Landscape archaeology
5- Environmental archaeology

از مطالعات خاکشناسي و ميکرومورفولوژي خاکهاي مورد اساتفاده در
ساخت بناهاي تاريخي مي توان در بازسازي هر ناه بهتار ايان بناهاا
کوشش نمود .فرپور ( ،)5با مقايسه دادههاي خاکشناساي بخاشهااي
مرمت شده و قاديمي ارگ تااريخي بام گازارش کارد کاه هادايت
الکتريکي در نمونههاي قاديمي رخنماون شاده باه مراتاب کمتار از
بخشهاي مرمت شده است .ايشان نتيجه گرفت که اخيرا يک خااک
شور جهت مرمت بکار رفته است درحاليکه خاک غير شور بکار رفتاه
براي ساخت خشتهاي قديمي احتماال توس سازندگان اولياه ارگ از
جاي ديگري به منطقه آورده شده است .هم ننين ايشان بيان کرد که
در کليه نمونهها ،ريز ساختمان تودهاي مشاهده گرديد اما بلورهاي گچ
و ميکروليتهاي آذرين تنها در بخشهاي مرمات شاده يافات شادند.
ميزان مواد آلي در زمينه (ماتريکس) خاک مربوط به بخشهاي قديمي
زياد بود.
هاديان ( ،)7طي مطالعات خاکشناسي مصالح خشاتي تااريخي و
باستاني در مناطق مختلف ايران گزارش کرد که خاک استفاده شاده
در ساخت خشت ها اساساً از نو رسي ماسهاي و گاه هماراه سايلت
است .وي همچنين بيان کارد کاه بايش تارين کااني هااي رساي
کائولينيت در مناطق شمالي ديده ميشاود ،در حااليکاه در منااطق
جنوب شرقي و فالت مرکزي کانيها بيشتر از نو مونت موريلونيت
است .کائولينيتها به سبب جذبِ کم آب ،ساختار پايدارتري دارناد و
در عوض مونتموريلونيت ها آب بيشتري جذب ميکنند و خاصايت
آماخپذيري دارند .بنابراين نو و ميزان کانيهاي رساي در کيفيات
مصالح گلي نقش مهمي ايفا ميکند .وجود نمکهاي مملول کلارور
در مناطق شمال شرقي و فالت مرکزي و جنوب شرقي ،عاالوه بار
کاهش نسبندگي ذرات رخ و از باين باردن انساجام خشات طاي
نرخههاي تر و خشک ،از طريق فرايند فيزيکي و شايميايي موجاب
واگرايي ساختار رخ ميشود.
هدف از اين پژوهش ،بررسي نقش و اهميت مطالعات خاکشناسي
(خصوصيات فيزيکي شيميايي ،ميکرومورفولوژي ،و کانيشناسي رخ)
در پاسخگويي به برخي ابهامات و سواالت باستان شاناختي و مرمات
بناهاي باستاني در دو بخش قديمي (هزاره سوم ق.م) و مرمت شدهي
(سالهاي  )1387-1381ارگ حاکم نشاين تپاه باساتاني کنارصاندل
جنوبي جيرفت است.

مواد و روشها
شهر جيرفت در کرانهي هليلرود و دامنههاي جنوبي جبالباارز در
استان کرمان واقع است .از نرر موقعيت جغرافيايي ،منطقهي مطالعاتي
در حد فاصل عرضهاي'' 28˚28' 40تا '' 28˚52' 6شامالي و طاول-
هاي شرقي'' 57˚30' 8تا '' 58˚ 4' 27قرار دارد .اين شهر با  650متر
ارتفا از سطح دريا ،در  230کيلومتري جنوب شرقي شهر کرمان واقع

مطالعه علل عدم پایداري بخشهاي جدید مرمت شده ارگ تاریخی كنارصندل جیرفت ...

شده است .شکل  1موقعيت تپاه باساتاني کنارصاندل واقاع در حاوزه
فرهنگي جيرفت را نشان ميدهد .شکل  2نماايي از تپاه کنارصاندل
جنوبي را نشان ميدهد.
نمونهبرداري از دو بخش قديمي و مرمت شده انجاام پاذيرفت .از
بخش قديمي  3نمونه و از بخش مرمت شده يک نمونه برداشته شاد.
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سه نمونه بخش قديمي؛ از خشتهاي خام قسمت باال ،ميانه و پاايين
ارگ حاکم نشين کنارصندل انتخاب گرديد (شاکل  .)2پاس از انجاام
آناليزهاي فيزيکي و شيميايي از هر بخش ياک نموناه شااهد ،جهات
کانيشناسي رسي و ميکرومورفولوژي ،انتخاب گرديد.

شهر جيرفت
Jiroft city

شهر عنبرآباد

Anbar Abad city

کنارصندل جنوبي
South Konar Sandal

شکل  -1موقعيت تپه باستاني کنارصندل واقع در حوزه فرهنگي جيرفت
Figure 1- Location of Konar Sandal an ancient hill in Jiroft cultural area

بررسيهايآزمايشگاهي 


نموناههااا در آزمايشااگاه خاااکشناسااي ،هواخشااک و از الااک دو
ميلاايمتااري عبااور داده شاادند .بااراي تعيااين بافاات خاااک از روش
هيدرومتري ( )4استفاده شد .براي اندازهگيري پهاش خمير اشابا و
قابليت هدايت الکتريکي عصارهي اشبا خاک باه ترتياب از دساتگاه
پهاشسنج و هدايتسنج الکتريکي مدل ملتياليان پاي  4اساتفاده
شد .اندازهگيري کربنات کلسيم معادل باه روش تيتراسايون برگشاتي
( )16انجام شد .کربن آلي به روش اکسايش تر ( )17اندازهگيري شد.
براي تعيين نو کانيهاي رسي در خاک از روش جکساون ( )9و

کيتريک و هوپ ( )12براي حذف مواد سيماني و جادا نماودن بخاش
رخ استفاده شد .نهار تيمار مختلف شامل اشبا با منيزيم ،اشابا باا
پتاسيم ،اشبا با منيزيم و تيمار اتيلنگليکول ،اشبا با پتاسيم و تيماار
حرارت  550درجهي سانتيگراد بر روي هر ياک از نموناههاا اعماال
گرديد .نمونهها پس از آمادهسازي باهوسايلهي دساتگاه پاراش پرتاو
ايکااس بروکاار ماادل  DH8 Advanceدر ولتاااژ  40کيلوولاات و 30
ميليآمپر ،سرعت اسکن  0/02درجه در يک ثانيه در مرکز پيشارفتهي
علوم مميطي کرمان بررسي شدند.
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ممل نمونه برداري

شکل  -2موقعيت ارگ حاکم نشين جيرفت در محوطه باستاني کنارصندل جنوبي
Figure 2- Location of the ruling citadel of Jiroft in the ancient area of the south Konar Sandal

بااه منرااور انجااام مطالعااات ميکرومرفولااوژي ،کلوخااههاااي
1
دستنخورده با استفاده از رزين سهجزئي وساتاپول و تمات مکاش،
تلقيح و در شراي هواي آزاد سخت و خشاک شادند .پاس از بارش،
سايش و نسباندن مقاطع بر روي الم ،در نهايت تفسير مقاطع ناازک
تهيهشده ،توس ميکروسکوپ پالريزان مدل  BK-POLدر دو حالات
نور پالريزهي صفمهاي ) (PPLو متقاطع ) (XPLبر اساخ راهنماي
استوپس ( )20صورت پذيرفت و از قسمتهاي مورد نرر عکسبرداري
شد.
نمونه خاک بخش مرمت شده با ميکروسکوپ الکتروناي روبشاي
( )Scanning electron microscopyمااورد بررسااي قاارار گرفاات.
نمونه خشک شده بر روي پايههاي آلومينيومي با نسب کربن نصب و
سپس با اليه اي از طال پوشش داده شدند .نمونههاي تهياه شاده باا
ميکروسکوپ الکتروني روبشي با قادرت بازرگ نماايي  12000برابار
مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتايج و بحث
الف)خصوصياتفيزيکيوشيمياييبخشقديميوبخش
مرمتشده 

جدول  1بعضي ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک خشتهاا و
1- Vestapool

مالتهاي بخش قديمي و انادودهاي بخاش مرمات شاده را نشاان
ميدهد .مقدار رخ در بخشهاي قديمي حدود دو برابار بخاشهااي
مرماات شااده اساات (جاادول  .)1بااه دلياال دو خاصاايت نساابندگي و
شکلپذير بودن رخ ،سازندگان ارگ حااکمنشاين مموطاه باساتاني
کنارصندل جنوبي در هزارهي سوم پيش از ميالد از خاکهايي با رخ
باال براي ساختن اين بنا استفاده کردهاند در حاليکاه در بخاشهااي
مرمت شده در فاصله سالهاي  1381تا  1387مقادار بيشاتري شان
مشاهده شد .به طور کلي ذراتي که بتوانند به هنگام خشک شدن باه
هم نزديکتر شوند ،پيوند ممکم تر و استمکام بيشتري ايجااد ماي-
کنند .وجود دانههاي ريز (کوناک تار از  2ميکارون) و مساطح مثال
کانيهاي رسي يکي از مهمترين عوامل مؤثر در باال بردن اساتمکام
خشک خشت است .نتيجة پژوهشهاي انجام شده حاکي از آن اسات
که فرسايشپذيري خشت تابعي از دانهبندي و ميزان نسبندگي خاک
مورد استفاده در آن است ( 6و  .)21لذا ميتوان بيان کارد کاه باراي
ساخت بخشهاي قديمي احتماال توس ساازندگان ارگ حااکمنشاين
مموطه باستاني کنارصندل ،خاک از جاي ديگري به منطقه آورده شده
است .فرپور ( )5نيز به نتيجه مشابهي در خصاوص ارگ تااريخي بام
دست يافته است.
ميزان شوري بخشهاي مرمت شده ( 25/8دسيزيمنس بر متار)
حدود سه برابر قسمتهاي قديمي است (جدول  .)1باه دليال شاوري
باال و حالليت زياد نمک ،قسمتهاي مرمت شده مقاومت کمتاري در
برابر تغييرات مميطي در طول نند سال اخير داشتهاند .براي بازسازي

مطالعه علل عدم پایداري بخشهاي جدید مرمت شده ارگ تاریخی كنارصندل جیرفت ...

اين بناي تاريخي از خاکهاي اطراف منطقه کنارصندل استفاده شاده
است که شوري و گچ بيشتري در اين خاک مشاهده شد ،اين در حالي
است که در مقطع نازک خاک بخش قديمي گچ يافت نشد .از طرفاي
يون سديم نقش مهمي در تورم و پراکنده شدن ذرات خااک دارد (،)6
زيرا ياونهااي ياک ظرفيتاي مانناد ساديم آمااخ بيشاتري از ياون
دوظرفيتي مثل کلسيم ايجاد ميکنند .لذا خاکهاي آماخ پذير ،متأثر
از وجود نمک ،در برابر رطوبات و آب مقاومات کماي از خاود نشاان
ميدهند .سانجري و همکااران ( )18در مطالعاه خااکهااي منطقاه
جيرفت بيان کردند خاکهاي اطراف منطقه کنارصندل داراي شاوري
باال و تا حدودي گچي هستند .وجود اين نمکهاي مملول عالوه بار
کاهش نسبندگي ذرات رخ و از بين بردن انسجام مالتهاي بخاش
مرمتشده طي نرخههاي تر و خشاک ،از طرياق فرآيناد فيزيکاي و
شيميايي موجب پراکندگي ساختار رخ ميشود.
از سوي ديگر ،تکههاي خرد شده سفال و زغال نوب باه عناوان
آميزه يا شاموت (مواد معدني يا آلي که معموال در سفالگري يا سااخت
خشت و آجر استفاده ميشود مانند؛ کاه ،علف خرد شاده ،رخ ،شان و
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ماسه ريز ،خرده سفال ،ذغال ،موي حيوانات به منرور ايجاد نسبندگي
بيشتر بين اجزاي گل و استمکام بخشي) به ميزان زياد در خشتها و
مالتهاي بخش قديمي ارگ باستاني کنارصندل مشاهده شد .در اين
بناي پنج هزار ساله ،از تکههاي سافال باراي نسابندگي بيشاتر و از
زغال نوب براي استمکام بخشي و مقاومت بيشتر در برابار تغييارات
مميطي استفاده کردهاند .نتايج تمقيقات انجام شده روي خشتهااي
تاريخي نشان داده است که بعضي از مواد افزودني مانند خردههاي آجر
به سبب وجود سيليس بي شکل و پيوند شيميايي با ترکيبات کربنااتي
در طول زمان ميتوانند استمکام خشت را باال ببرند ( .)2بر طبق ايان
نتايج ،به نرر ميرسد جهت ساخت اين زيگورات از خاکهاايي خاارج
از منطقه دژ استفاده شده است.
ماده آلي بخش قديمي حدود دو برابر بيشتر از خااکهااي ماورد
استفاده در بخش مرمت شده است .وجود ايان ماواد آلاي نسابندگي
بيشتر را در خشتها و مالت بناهاي باستاني در پي دارند (جادول .)1
از طرفي دو بخش قديمي و مرمت شده تفاوت کمي در ميزان آهک و
واکنش خاک دارند.

جدول  -1مقايسه برخي از خصوصيات فيزيکي و شيميايي دو بخش قديمي و مرمت شده
کربن آلي
Organic
carbon

()%

Table 1- Comparison of some physical and chemical properties between old and restored sections
کربنات
محل
شن
سيلت
رس
گچ
+
2+
2+
کلسيم
EC
Na
Ca +Mg
نمونه
Sand
Silt
Clay
pH
SAR
Gypsum
)(dS/m
)(meq/L
)(meq/L
معادل
Sample
()%
()%
()%
()%
location
)%( CCE

0.3

3.6

13.2

14.1
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40

7.9

25.8

19.0

25.3

55.7

-

0.6

0.0

15.5

6.1

15.6

24

8.1

8.7

33.8

44.5

21.7

باال

0.68

0.0

29.5

7.5

12

26

7.9

9.37

29.8

43.7

26.5

0.76

0.0

30

6.3

8.2

18

8.1

10.7

35.8

48.5

15.7

نمونه
Sample

بخش مرمت شده
( 1381تا )1387
Restored section
)(2002 up to 2008

ب)کانيشناسيرسيبخشقديميوبخشمرمتشده


طبق مطالعه کانيشناسي بخش رخ ،کانيهاي ايليات ،کلريات،
اسمکتيت ،کائولينيت ،کوارتز و کانيهاي حدواس در خاکهاي بخش
قديمي مشاهده گرديد (شکل .)3 ،در حاليکاه در خااکهااي بخاش
مرمتشده عالوه بر کانيهاي ذکر شده کاني پاليگورساکيت و کماي
سپيوليت نيز يافت شد (شکل  .)4کاني اسمکتيت در خاکهاي منطقه
به صورت پدوژنيک توس سانجري و همکااران ( )19گازارش شاده
است .به نرر ميرسد کانيهاي کلريات ،ايليات و کائولينيات از ماواد
مااادري بااه اري رساايدهانااد ( .)19مشاااهده نشاادن پاليگورسااکيت و

upper

ميانه
Middle

پايين
Down

بخش قديمي پنج هزار
ساله
(old section back
to five thousand
)years

سپيوليت در خاکهاي قديمي خود دليلي بار اقلايم مرطاوب گذشاته
منطقه است زيرا اين کاني در رطوبت باال ناپايادار اسات و باه کااني
اسمکتيت تبديل ميشود .بنابراين به نرر مايرساد ايان کااني داراي
منشا خاکساز در منطقه است ( .)19از طرفي به دليل افزايش تبخيار و
نيز افزايش شوري و تشکيل رسوبات تبخياري (مانناد گاچ و نماک)،
اقليم خشک کنوني ميتواند مميطي مناسب براي تشکيل کانيهااي
فيبري پاليگورسکيت و سپيوليت باشد .بنابراين مشاهده ايان دو کااني
فيبري در بخشهاي مرمت شده نشاندهنده خاکساز باودن آنهاا در
منطقه جيرفت مايباشاد ( 3و  .)19مطالعاه ميکروساکوپ الکتروناي
روبشي اين افق (شکل  ،)5تأييد کننده مطلب فوق ميباشد .باه نرار
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بخش مرمت شده قابل توجاه اسات اماا ميازان آن در نموناه خااک
قديمي کمتر است.

ميرسد هنگامي که اين کاني با بلورهاي گچ همراه باشد بهتار حفا
ميشود ( 10و  .)11پيک  3/3انگستروم مربوط به کوارتز است کاه در
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شکل  -3کانيشناسي بخش قديمي پنج هزار ساله (الف :نمونه قسمت باالی بنا؛ ب :وسط؛ ج :پايين)
( :Mgاشبا با منيزيم :Mg-E ،اشبا با منيزيم و اتيلنگليکول :K ،اشبا با پتاسيم :K-550 ،اشبا با پتاسيم و حرارت  550درجهي سانتيگراد :Sm ،اسمکتيت :I ،ايليت:K ،
کائولينيت :Ch ،کلريت)
Figure 3- Clay mineralogy of old section back to five thousand years (a: sampled from the upper part of the citadel; b:
)middle; c: bottom
(Mg=Mg saturated; Mg-Eg=Mg saturated with Ethylene glycol; K=K saturated; K-550=K saturated and heated to 550 °C, Sm:
)Smectite, I: Ilite, K: Kaolinite, Ch: Chlorite

با اين وجود ،ساختار متفاوت کانيهاي رسي مختلاف موجاود در
خاکهاي سازندة مصالح خشتي مالتهاي بخاش مرمات شاده در
مقايسه با يکديگر ،رفتارهاي فيزيکي متفاوتي دارند .وجود کاني رسي
اسمکتيت به دليل ريزداناه باودن بيشاترين نسابندگي و همچناين
بيشترين ميزان جذب آب را در ميان ساير کانيهااي رساي مشااهده
شده در دو بخش قديمي و مرمت شده دارند .بنابراين وجاود مقاادير
کمي از اين کاني در خاک ميتواند استمکام را باال ببرد اما از ساوي
ديگر در صورت زياد بودن اين کاني در خاک به دليل جذب آب زياد و
متورم شدن آن ساختار خشت تضعيف ميشود.

ج)ميکرومرفولوژيبخشقديميوبخشمرمتشده 

طبق مطالعه ميکرومرفولوژي ماده آلي در متن خاک مشاهده شد
(شکل  -6الف و ب) که به نرر ميرساد يکاي از عوامال اساتمکام
بخشي قسمت قديمي وجود همين ماده آلي است .فرپاور ( )5نياز در
مطالعه خاکهاي بخش قديمي ارگ بم نناين نتيجاهاي را گازارش
کرده است .از طرفي در بخش مرمت شده ماده آلي کمتري در زمينه
خاک مشاهده شد (شکل -6ج) ،اما اشکال در هم قفل شده و عدسي
شکل و پرشدگي گچ يافت شد (شکل -6ج؛ شکل -7الاف و ب) ،در
صورتي که در بخش قديمي کاني گچ مشاهده نشد.

)Lin (Counts

1700
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Sm-Cl
I-Pa

Pa

شکل  -4کانيشناسي بخش مرمت شده ( 1381تا )1387
( :Paپاليگورسکيت :Q ،کوارتز)
)Figure 4- Clay mineralogy of restored section (2002 up to 2008
)(Pa: palygorskite, Q: Quartz

پاليگورسکيت ()palygorskite

شکل  -5ميکروگراف ميکروسکوپ الکتروني روبشي بخش مرمت شده
Figure 5- Scanning electron micrograph of restored parts

وجود گچ فراوان در مقطع نازک خاکهااي بخاش مرمات شاده
باعث شده است که تخريب اين بخش در کمتر از  5سال رخ دهاد در
حاليکه اين بناي باستاني داراي قدمتي حدوداً پنج هازار سااله اسات.
فرپور ( )5نيز وجود گچ و نمک و ميکروليتهااي آذريان را در بخاش
مرمت شده ارگ بم گزارش کرد .تعدادي از ممققين ديگار نياز بياان

کردند که فرسايشپذيري خشات تاابعي از ناو کاانيهااي رساي و
نمکهاي مملاول و غيرمملاول در آن اسات ( 6و  .)21از طرفاي در
مقاطع ميکرومورفولوژي بخاش قاديمي ناادول آهاک مشااهده شاد
(شکل -7ج).
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)c( ج

پرشدگی گچ
)Gypsum infillings(

300μm

)XPL( )) و مرمت شده (جPPL( ) مقايسه ماده آلي در زمينه خاک بخش قديمي ( الف و ب-6 شکل
Figure 6- Comparison of organic matter in the groundmass of old section (a and b, PPL) and restored section (c, XPL)
)b( ب
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Figure 7- Gypsum and calcite crystals in restored section (a and b) and old section (c). (XPL)
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قديمي در برابر تغييرات مميطي مؤثر است در حاليکه تخريب بخش
 سال) در پي وجود رخ کم و وجود گچ و امالح5 مرمتشده (کمتر از
، در طاي مطالعاه کاانيشناساي رساي.مملولتر از آن رخ داده است
 کائولينيات و اسامکتيت در هار دو بخاش، کلريات،کانيهاي ايليات
 اما در بخش مرمت شده کاني پاليگورسکيت و کوارتز نيز،مشاهده شد
 تمام موارد باال اين مهم را تأييد ميکند که خاکهاي.مشاهده گرديد
استفاده شده براي ارگ حاکم نشين تپه باستاني کنار صندل جنوبي از
مکاني ديگر توس سازندگان آن آورده شده است و به استناد دانش و
 احتماالً سااکنان آن پاس از،نبوغ مردمان ساکن در اين شهر باستاني
بررسي خاک مناطق مختلف حوزهي فرهنگاي هليال رود باا آگااهي
.کامل به گزينش مکان خاکبرداري اقدام کردهاند
 حاکي از آن است که مطالعات خاکشناسي ميتواناد،نتايج تمقيق
 به کاار،در پروژهها و مطالعات باستانشناسي به عنوان يک ابزار مفيد
.برده شود

بعضي از مواد افزودني مانند خرده سافالهااي موجاود در بخاش
قديمي و رخ بيشتر اين بخش و ترکيب آنها با ترکيبات کربناتي در
 نتاايج تمقيقاات.طول زمان ميتوانند استمکام خشات را بااال ببرناد
) نشاان داد کاه بعضاي از ماواد افزودناي مانناد2( بالداراما و کيااري
خردههاي آجر به سبب وجود سايليس آماورف و پيوناد شايميايي باا
.ترکيبات کربناتي در طول زمان ميتوانند استمکام خشت را باال ببرند

نتيجهگيری
،بر طبق نتايج مطالعات فيزيکاي و شايميايي و ميکرومرفولاوژي
شوري بخش مرمت شده بيشتر از بخش قديمي است و نيز ميزان گچ
 در.زيادي در سطح مقطع ناازک بخاش مرمات شاده مشااهده شاد
حاليکه ميزان رخ و ماده آلي در بخش قديمي حدود دو برابر بيشاتر
 تکههاي سفال و زغال نوب در ايان بخاش نياز، عالوه بر اين.است
 به نرر ميرسد تمام ماوارد فاوق در مقاومات بخاش.مشاهده گرديد
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Un-stability Reasons of Recent Restored Sections of Konar Sandal Historical
Citadel Compared to Stable Ancient Parts (Halilrud Cultural Area)
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Introduction: Soil studies have been used as complementary data in archaeological investigations. Review
and acceptance of papers focusing on the use of micromorphology in archaeology were discussed and agreed in
the 12th International Micromorphology Meeting in Turkey (8). Morphology, physicochemical, clay mineralogy,
and micromorphology investigations may provide invaluable data about the way ancient people used to live, the
source of soil that was used for pottery and architecture, the reason of degradation or existence of monuments,
and the suitable soil for the restoration of monuments. On the other hand, the restoration of our ancestor's
monuments could be better performed if soil data and micromorphology techniques are used.
Materials and Methods: The present research was conducted to study the ancient and restored sections of
Konar Sandal historical (5000 YBP) citadel, South Jiroft, Iran. The area under study located 30 km south of
Jiroft in the Halilrud cultural area. Samples were collected from both ancient (3 samples) and restores (1 sample)
sections of the citadel. Representative samples (3 from the ancient and the other from the restored sections) were
also collected for clay mineralogy and micromorphology (undisturbed samples) investigations after
physicochemical analysis performed on all samples. Routine physicochemical analysis performed on the airdried samples that were passed through a 2 mm sieve.
Results and Discussion: Results of the study showed that the clay percentage of the ancient section was
rough twice the restored section. On the other hand, soluble salts were about 3 times higher in the restored
section than the ancient section. High salinity and solubility of salts caused restored sections to have lower
resistance to environmental variations of the recent years. It seems that saline and gypsiferous soils close to the
citadel were used for the restoration of Konar Sandal citadel. However, no gypsum was found in the thin section
of the ancient section. Besides, Na monovalent cation plays an important role in the dispersion of soil particles
compared to divalent Ca cation. Results of this study showed that soil with low clay content and high salinity
was used for restoration recently. On the other hand, soils for construction of ancient sections with higher clay
and lower salinity (compared to restored sections) were probably transferred from another area by our ancestors.
Besides, pottery pieces to provide more stickiness and charcoal for more resistance to environmental variations
were also used to construct the raw bricks in the old (5000 YBP) monument.
Illite, chlorite, smectite, and kaolinite clay minerals were found in the samples from the ancient section (Fig.
3). Palygorskite, quartz and trace amounts of sepiolite were only found in the restored sections together with the
previously mentioned clay minerals (Fig. 4). The absence of palygorskite in the ancient samples may prove the
presence of paleoclimate with more available humidity in the area because palygorskite is unstable in humid
environments and transforms to smectite. It seems that palygorskite has a pedogenic origin in the area.
Micromorphological observations showed that the organic matter in the groundmass of the ancient samples
(Fig. 6 a, b) is the reason for stability in this section. The same conclusion was also reported for samples of Bam
citadel by Farpoor (4). Lenticular and interlocked plates of gypsum were found in the restored section (Figs. 6 c,
and 7 a, b). Gypsum crystals were not observed in the thin sections of ancient samples. Calcium carbonate
nodules were also observed in the ancient section (Fig. 7c). It seems that additives such as pottery pieces
together with calcium carbonate have probably increased the stability of raw bricks through time.
Conclusion: Physicochemical properties showed more salinity in the restored compared to ancient sections
and micromorphology showed gypsum crystals only in the restored samples. Besides, clay content and organic
matter in the ancient section are about twice the restored section. Meanwhile, pottery pieces and charcoal were
also found in the ancient section. These seem to be a reason for higher stability of ancient sections against
environmental variations compared to restores sections with low clay content and high gypsum and more soluble
1 and 2- Ph.D. Student and Professor Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman,
Kerman, Iran
(*- Corresponding Author Email: farpoor@uk.ac.ir)
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salts that were degraded in 5 years. Illite, chlorite, kaolinite, and smectite clay minerals were investigated in both
sections, but palygorskite and quarts were only found in the restored section. Results of the study clearly showed
that soil data might be used as a helpful technique in archaeology studies and projects.
Keywords: Clay, Jiroft, Konar Sandal, Mineral, Modern archaeology, Restoration
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ترمیم دادههای مفقود هواشناسی با روشهای تکاملی و یادگیری ماشین
مطالعه موردی :بارش و دمای ماهانه درازمدت مشهد
محبوبه فرزندی -1سید حسین ثنایی نژاد -*2بیژن قهرمان -3مجید سرمد

4

تاریخ دریافت1397/05/07 :
تاریخ پذیرش1398/01/26 :

چکیده
بارش و دما از مهمترین متغیرهای هوا و اقلیمشناسی هستند .طول دوره آماری اهمیت بسزایی در دقت تحلیل این دو متغیر دارد .حجم نمونه کمتر
از  100سال نمیتواند نوسانات دراز مدت را به خوبی منعکس کند .طوالنیترین آمار مربوط به دما و بارش ماهانه مشهد نزدیک به  125سال (از حددود
 1893الی  )2017است .متاسفانه این آمار مفقودی دارد .ترمیم دادههای مفقود و افزایش دقت برآورد آنها هدف این پدووهش اسدت .ایسدت اههدایی از
کشورهای مجاور بهعنوان ایست اههای مبنا انتخاب شدند .ابتدا دادههای مفقود با برازش ده ال وی رگرسیونی چندگانه برای بدارش ماهانده (بدا یدرای
تعیین  0/63تا  )0/81و شش ال و برای دمای ماهانه (0/986تا  )0/993ترمیم شدند .سپس برای کاهش خطاهدا پارامترهدای ال وهدای رگرسدیونی بدا
روشهای  GAو  ACOبهینه شدند .افزون بر این دو روش  ANNو  SVRنیز بهمنظور ال وسازی این دادهها نیز بهکار گرفته شدند .نتدای نشدان داد
 GAو  ACOدقت برآورد دادههای مفقود بارش را نسبت به روشهای رگرسیونی فوق به طور چشم یری افزایش میدهد .کمترین  RMSEبدین تمدا
ال وهای رگرسیونی بارش  9/79میلیمتر است .این معیار با روش  GAبه  2/560میلیمتر و با  ACOبه  2/559کاهش میبابد .کمتدرین  RMSEبدین
ال وهای رگرسیونی دما  0/986میلیمتر است .این معیار با روش  ANNبه  0/726میلیمتر و با  SVRنیز به  0/551کاهش میبابد .مقایسه ترمیم دما و
بارش نشان میدهد که روشهای تکاملی برای بارش و روشهای یادگیری ماشین برای دما عملکرد بهتری دارند.
واژههای كلیدی :ال وریتم ژنتیک داده مفقود رگرسیون بردار پشتیبان شبکه عصبی مصنوعی کلونی مورچ ان

مقدمه 3 2 1

4

5

دادههددای گمشددده (مفقددودی) در آمددار اهمیددت ویددوهای دارد.
تحلیلهای کالسیک آماری بدا نموندههدای کامدل (بددون مفقدودی)
سروکار دارد .زیرا تحلیل نمونههای شامل مفقودی اری هستند .یعنی
در صحت آنها تردید وجود دارد ( .)1تحلیلهای معمول آمداری در آب
و هواشناسی به روشهای کالسیک صورت میگیرد .بندابراین وجدود
دادههای مفقود میتوانند خللی در صحت نتای به وجود آورند .مقدددار
اریبدی بدا رشد نسدبت گمشددگی افدزایش مییابد ( .)13حجم نمونده
(طول دوره آماری) به ویوه در منداط خشدک و نیمده خشدک بدرای
 2 1و  -3بهترتی دانشجوی دکتری دانشیار و استاد گدروه علدو و مهندسدی آب
دانشکده کشاورزی دانش اه فردوسی مشهد
)Email: sanaei@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -4دانشیار گروه آمار دانشکده ریایی دانشکده کشاورزی دانش اه فردوسی مشهد
DOI: 10.22067/jsw.v33i2.74125
5- Missing data

تحلیل فراوانی تحلیل سریهای زمانی تحلیل خشکسالیها و  ...باید
حداقل  100سال باشد زیرا دادههایی با طول کمتر نوسانات دراز مدت
را منعکس نمیکنند .دوره بازگشت نیز به طدول دوره آمداری وابسدته
است .برآورد بزرگترین دوره بازگشت با دقت قابل قبدول معدادل یدک
پنجم طول دادهها است ( .)10بنابراین در اختیار داشتن آمدار طدوالنی
مدت و کامل اولین نیاز تحلیلهای قابل اعتمداد در آب و هواشناسدی
است .این خود نیاز به روشهای دقی تدری بدرای بدرآورد دادههدای
مفقود دارد .زیرا مفقودی در دادههای آب و هواشناسی معمول است.
روشهای مختلفی برای تدرمیم دادههدای مفقدود پیشدنهاد شدده
است .که هر یک بر اصول ریایی خاصی بنا شدهاندد .رگرسدیون بده
عنوان یک روش کالسیک آماری بدا روش بدرآورد کمتدرین مربعدات
کاربرد زیدادی در آب و هواشناسدی دارد ( .)17اکبدال و همکداران ()9
تغییرات بدارش در دریدای زرد چدین را در دوره آمداری 1960-2014
بررسی کردهاند .آنها روش رگرسیون خطی را برای برآورد دادههدای
مفقود بارش به کار بردهاند .طوالنیترین آمار دما و بارش ماهانه ایران
در شهر مشهد و از سال ( 1893بدیش از  125سدال) قابدل دسدتر
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است ( 6و  .)20این آمار مفقودی دارد .ترمیم ماهانه این دادهها توسط
فرزندی و همکاران ( )6بدا ال وهدای رگرسدیونی انجدا شدده اسدت.
همچنین دو پووهش در مقیا ساالنه بر روی بارش داده های فدوق
صورت گرفته است .ابتدا مفقودی ها ترمیم و سپس داده هدای کامدل
ساالنه تحلیل شدهاند .خلیلی و بذر افشان ( )11تداو خشکسالیهدا را
با تحلیل فراوانی بارش ساالنه طوالنی مدت مشدهد بررسدی کردندد.
آنها روش خودهمبست ی را برای ترمیم بارش ساالنه انتخاب کردند.
قهرمان و احمدی ( )7پانزده سال مفقودی بارش ساالنه مشدهد را بدا
روش کریجینگ و برازش رگرسیون چندگانه بر میان ینهای متحرک
باران ساالنه ترمیم کردند .آنها فقط اطالعدات درون خدود دادههدا را
بهکار بردند.
امروزه روشهای دی ری باعنوان کلدی هدوش مصدنوعی شدامل
روشهای یادگیری ماشین (شبکه عصبی رگرسیون بردار پشدتیبان و
 )...و روشهای تکاملی (ال وریتم ژنتیک کلونی مورچ ان و  )...برای
بهینهسازی و کاهش خطای برآورد پیشنهاد شده است ( .)13پدریس و
استفیلد ( )15از روش ال وریتم ژنتیک برای کالیبراسدیون پارامترهدای
مدل درخت ( )MTاستفاده کردند .سپس این مددل ترکیبدی را بدرای
پیشبینی اجزای کیفیت جریان آب استفاده کردند .دیپداک و بیچکدار
یک روش ترکیبی شامل ال وریتم ژنتیک و درخت تصمیم بدرای بداال
بردن دقت بدرآورد دادههدای مفقدود ارائده داده اندد ( .)4دسدتورانی و
همکاران داده های مفقودی ماهانه ده ایست اه مختلف آبسنجی ایران
1
را به چهار روش  ANNعصبی فازی همبسدت ی و نسدبت نرمدال
برآورد و نتیجده گرفتندد کده هدر چهدار روش جدواب قابدل قبدولی را
میدهند .روش عصبی فازی نسبت به بقیه برتر و روش شبکه عصبی
در رتبه دو قرار دارد ( .)2یوزگاتلیجیل و همکاران شش روش تدرمیم
دادههای مفقود را برای بارش و دمای ماهانه ترکیه ارزیابی و مقایسده
نمودند .روشها در این تحقی به دو دسدته سداده و پیچیدده تقسدیم
شدند .روشهای ساده عبارتند از میان ین حسابی نسبت نرمال ()NR
و نسبت نرمال وزنی با روش همبسدت ی .روشهدای پیچیدده شدامل
پرسددپترون چندالیدده شددبکه عصددبی مصددنوعی ( )ANNاسددتراتوی
جاگذاری چندگانه با زنجیره مارکوف-مونت کارلو بدر اسدا حدداکرر
کردن امید ریایی ( )EM-MCMCو یک روش اصدال شدده EM-
 MCMCاست .آنها مجموع مربعات خطا را برای انتخاب روش برتدر
به کار بردند .افدزون بدراین روش تحلیدل سدریهدای زمدانی پویدای
غیرخطی را با فن همبست ی بیبعد نیز برای وابست ی فضایی مکدانی
داده های جاگذاری شده به کار گرفتند .تحلیل آنها نشدان داد کده دو
روش  ANNو  EM-MCMCاز بقیه بهتر عمل میکنند ( .)23برخی
محققین برای باال بردن دقت برآوردهای خدود از روشهدای ترکیبدی
1- Normal ratio

استفاده نمودهاندد .لیدائو و همکداران ( )12از یدک ال دوریتم ابتکداری
ترکیبی به نا  SAEM-HMMپیشنهاد دادند که شامل مدل مخفدی
مارکف ( )HMMال وریتم  EMو ال وریتم گر و سدرد کدردن ()SA
است .این ال وریتم برای غلبه بر حساسیت مددل مدارکف مخفدی بده
مقادیر اولیه از  EMو برای رهایی از گیر افتادن در بهینههدای محلدی
از  SAاستفاده میکند .اسعد و همکاران ( )5نیز روشی ترکیبدی ارائده
کردند که با استفاده از ال وریتم  EMپارامترهای ال وی پیشدنهادی را
با دقت بیشتری برآورد میکند .ال وریتم پیشنهادی این مقاله VEM-
 DyMixنا دارد که از ترکی ال وریتم تغییرات بیشینهسدازی -امیدد
ریایی ( )VEMبا یک مدل مخلوط گوسی بدا متغیرهدای پنهدان بدا
توزیع گا زدن تصادفی ( )DyMixبه دست میآید.
هدف این پووهش افزایش دقت برآورد دادههدای مفقدود در آمدار
بارش و دمای طوالنی مدت ماهانه شهر مشهد اسدت .ال دوریتمهدای
تکدداملی کلددونی مورچ ددان ( )ACOو ژنتیددک ( )GAو روشهددای
یادگیری ماشین شبکه عصبی مصدنوعی ( )ANNو رگرسدیون بدردار
پشتیبان ( ) SVRدر ایدن راسدتا بده کدار گرفتده شدده و دقید تدرین
ترمیمها انتخاب شدهاند .این آمار میتواندد مبندای ارزشدمندی بدرای
مطالعات منابع آب خشکسالیها تغییر اقلدیم گرمدایش جهدانی و ...
باشد.

مواد و روشها
این پووهش مبادرت به ترمیم دادههای مفقود  125سداله دمدا و
بارش ماهانه مشدهد بدا چندد روش کدرده اسدت .امدروزه روشهدای
کارآمدتری برای رفع مشکل داده مفقود ارائه شده است که به سازوکار
دادههای مفقود بست ی دارد.
رگرسيون

تابعی است که وابست ی یک متغیر (پاسخ) به یک یا چندد متغیدر
(پیش و) را ارائه میدهد .این تابع میتواند خطدی غیرخطدی سداده و
چندگانه باشد .رگرسیون چندگانه ابزاری سودمند در ترمیم و گسدترش
دادههای مفقود است ( .)3بررسی باقیماندهها (آسی شناسی )2ال دوی
رگرسیونی یکی از نقاط قوت رگرسیون اسدت .رگرسدیون امیدریایدی
شددرطی  Yبدده شددرط متغیرهددای  X1تددا  Xkمطدداب رابطدده
)  Y  E(Y | X1  x1 ,, Xk  xkاسدددت .رابطددده ( )1رگرسدددیون
چندگانه خطی را براسا  kمتغیر پیش و نشدان مدیدهدد β0 .تدا βk
پارامترهای ال و هستند که باید با دادههای در دستر برآورد شوندu .
مؤلفه خطاست که از توزیع نرمال با میان ین صفر و واریانس ثابت σ2

2- Diagnostic

ترمیم دادههاي مفقود هواشناسی با روشهاي تکاملی و یادگیري ماشین...

پیروی میکند σ2 .نیز باید توسط دادهها برآورد شود ( 15و .)16
()1
Y     1 X1   2 X 2     k X k  u
شبکه عصبی مصنوعی

مارکوارت (LM)4است در مطالعات هیددرولوژیکی راید اسدت ( 18و
رگرسيون بردار پشتيبان

1

شبکههای عصبی مصدنوعی ( )ANNدر واقدع ندوعی رگرسدیون
غیرخطی است .این روش برگرفته از سیستمهدای یدادگیری دسدت اه
عصبی است که در آنها یک مجموعه پیچیده نرونهای متصل در کار
یادگیری دخیل هستند (شکل  .)1عصد هدا (اجتمداعی از ندرونهدا)
اطالعات و پیا های الکتروشیمیایی را منتقدل مدیکنندد .اگدر پیدا از
حدی مشخص (آستانه یا سرحد) بیشتر شود پیا منتقل میشود .مغدز
قادر است برای شناسایی ال وها و تفکیک ال وهدای نداقص آمدوزش
ببیند .بهعالوه عملکرد مغز با از دست دادن برخی از نرونها از دست
نخواهد رفت .نرون یک واحد تخمینگر ساده است که سی نالها را از
طری راههای ورودی رشتهای شکل به نا دندریت دریافت و ترکی
میکند .نرونها دارای سدوما (بدندهی سدلول هسدته و قسدمتهدای
حفداتتی) دندددریت (منطقددهی ورودی سدلول مجموعددهای از الیدداف
شاخهای) آکسون (ناحیهی خروجی و خط انتقدال ندرون رشدتههدای
شاخهای و بلندتر از سدایر اجدزای سدلول) و سدیناپس (محدل تالقدی
آکسون سلول با دندریت سلول دی ر) است (.)19
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5

رگرسیون بردار پشتیبان ( )SVRمستقیماً از نظریه ماشدین بدردار
پشتیبان ( )SVMاستخراج شده است ( .)21این روش یک طبقهبندی
کننده اطالعات با حاشیه اطمینان نواری ایجاد میکند (شکل  .)2ایدن
کار کمینه کردن تابع ریسک عملی اسدت (رابطده  .)2مجموعدهای از
n
دادههددا بدده شددکل  x i , yi 1 i  nکدده  x i  Rو  y i  Rدر
اختیددار اسددت SVR .سددادهتددرین تددابع تخمین ددر را بدده صددورت
 f ( x)  wT x  bدر نظر میگیرد بهطوری که رابطه بین دادههدای
برداری  xو مقادیر خروجی  yرا به بهتدرین شدکل ممکدن (کمتدرین
خطا) تخمین میزند.

1 N
 yk  wT x k  b
m k 1


()2

R emp 

رابطه ( )2تابع ریسک است .عبارت داخل سی ما در عبارت فدوق
تابع هزینه وپنیک نا دارد و تابعی به شکل رابطه ( )3و شکل  3است
(.)21
()3

0
if y  f (x )  
y  f (x)  
  y  f (x )   otherwise


شکل  -1ساختار یک نرون مصنوعي
Figure 1- The structure of an artificial neuron

شکل  -2نمودار تابع هزینه وپنیک

 ANNبا شناخت روابط ذاتی بین دادهها با فرآیند یدادگیری 2و بدا
نرونها تالش میکند ن اشتی میان فضدای ورودی (الیده ورودی) و
فضای مطلوب (الیه خروجی) ارائه دهد .الیه (یا الیدههدای مخفدی)
اطالعات دریافت شده از الیه ورودی را پردازش کرده و در اختیار الیه
خروجی قرار میدهند .چندین ال دوریتم آموزشدی  ANNوجدود دارد.
شبکه عصبی پس انتشار خطا (RBP) 3و پرسپترون چندالیه ()MLP
با ال وریتمهای آموزشدی مختلدف کده معدروفتدرین آنهدا لدونبر

ال وریتم ژنتیک ( )GAبر اسا نظریه تکاملی داروین بندا شدده
اسددت و جواب مسالهای کد ده از ایددن طرید د حل میشود رفته رفته
بهبود مییابد .ال وریتم ژنتیک با یک مجموعه از جددوابهددا کدده از
طرید کروموزو ها نشان داده میشوند شروع مدیشود .این مجموعه

1- Artificial neural network
2- Learning
3- Back propagation

4- Levemberg-Marquart
5- Support vector Regression
6- Genetic Algorithm

Figure 2- Vapnik's cost function graph

اﻟﮕورﻳتﻢ ژنتيک

6
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جوابها جمعیدددت 1اولیددده ندددا دارد .در ایدددن ال وریتم جوابهای
حاصل از یک جمعیت برای تولید جمعیت بعدی استفاده میشدوند .در
ایدن فرآینددد امید است که جمعیت جدید نسبت به جمعیت قبلی بهتر
باشد .انتخاب بعضی از جوابها از میان کل جوابها (والدین) 2به
منظور ایجاد جوابهای جدیدد یدا همدان فرزندان 3بر اسا میددزان
برازنددددگی آنها اسددت .طبیعی است که جوابهای مناس تر شانس
بیشتری برای تولیدد مجددد داشددته باشددند .ایددن فرآیند تا برقراری
شرط تعیین شده (مانند تعداد جمعیتها یا میزان بهبود جواب) ادامدددده
مییابد .دو عمل ر ترکی و جهش پایهی  GAاست (.)14
بهينهسازی گروه مورچهها

4

ال وریتم کلونی مورچ دان یدا  ACOاز رفتدار مورچ دان طبیعدی
اقتبا شده است .مورچهها مسیرهای رسیدن به غدذا را بده تصدادف
انتخاب میکنند .هر مورچده مداده شدیمیایی (بده ندا فرومدون) را در
هن ا حرکت به عنوان اثر روی مسیر بهجا میگذارد .تعداد ترددهدای
زیاد و ایجاد فرومون بیشتر منجر به ایجاد مسیر بهینه میشدود .روش
 ACOاز این خاصیت استفاده کرده و راه حل بهتری برای مسداله بدا
محاسباتی عددی بر مبنای علم احتماالت بهترین مسیر را در یک تابع
پیدا میکند .هر مورچه کده مداده شدیمیایی را در مسدیر خدود بده جدا
میگذارد با احتمال رابطه ( )4می تواند مورچه بعدی را در ایدن مسدیر
قرار دهد.
(c  n A (t ))
()4
) 1  PB (t  1
(c  n A (t ))  (c  nB )
)  n A (tو )  nB (tتعداد مورچههایی که در زمان  tدر مسیر  Aو
PA (t  1) 

Bقرار دارند c .درجه جذب برای یک مسیر ناشناخته هر چه  cبزرگتر
باشد به معنی مقدار فرومون بیشتر برای عد انتخاب مسدیر تصدادفی
است α .اریبی (انحدراف) بده سدمت فرومدون بده جدا ماندده در روندد
تصمیمگیری است (.)14

عش آباد ( )TAshبایرامعلی ( )TBaiگودان ( )TGudسدرخس ( )TSerو
تجن( )TTedاز ترکمنستان برای ترمیم دمای ماهانده ایسدت اه مشدهد
انتخاب شدند .سه متغیر فاصله همبست ی و وجدود داده در مداههدای
مفقود در انتخاب این ایست اه ها مؤثر بودند .مشخصات ایست اههدای
برگزیده و سه عامل فوق در جدول  1آمدده اسدت .آزمدون  tدر کلیده
مدوارد (بدا  )p-value < 2.2e-16همبسددت ی بددارش ماهاندده شددش
ایست اه برگزیده با ایست اه پاسخ را تأیید میکند.
اﻟﮕوهای رگرسيونی

ترمیم بارش ماهانه مشهد به کمک ایست اه هدای ذکدر شدده در
جدول  1با ده ال وی رگرسیونی خطی و تما ل اریتمی به شدر زیدر
انجا شده است .ایدن کدار بدا برنامده نویسدی در محدیط R-Studio
صورت گرفت .ال وهای برازشی به ترتی در ال وهای ( )P1تا ()P10
آمده است (متغیرها در بخش قبل تعریف شدهاند).
()P1
()P2

R Mas  0  1R Ash  2 R Kus  3R Ser

)log(R Mas  1)  0  1 log(R Ash  1)  2 log(R Kus  1)  3 log(R Ser  1

()P3
()P4

R Mas  0  1R Kus  2 R Re p  3R Ser

)log(R Mas  1)  0  1 log(R Kus  1)  2 log(R Re p  1)  3 log(R Ser  1

()P5
()P6

R Mas  0  1R Bai  2 R Kus  3R Ser

)log(R Mas  1)  0  1 log(R Bai  1)  2 log(R Kus  1)  3 log(R Ser  1

()P7
()P8

R Mas  0  1R Kus  2R Ker  3R Kus

)log(R Mas  1)  0  1 log(R Bai  1)  2 log(R Ker  1)  3 log(R Kus  1

()P9
()P10

R Mas  0  1R Ash  2 R Bai  3R Ser

نتایج و بحث

)log(R Mas  1)  0  1 log(R Ash  1)  2 log(R Bai  1)  3 log(R Ser  1

بارش ماهانه ایست اههدای عشد آبداد ( )RAshسدرخس ()RSer
کوشکا ( )RKusبایرا علی ( )RBaiکرکدی ( )RKerو رپتدک ( )RRepاز
کشور ترکمنستان به عنوان متغیر توییحی (پیشد و) بدرای بدرآورد و
ترمیم بدارشهدای ماهانده مفقدودی مشدهد ( )RMasانتخداب شددند.
همچنین برآورد و ترمیم دمای ماهانه مشهد ( )TMasبا دماهای ماهانه

ترمیم دمای ماهانه مشهد به کمک ایست اههای مبندا (جددول  )1بدا
شش ال وی رگرسیونی غیرخطی و نیمه ل اریتمی به شر زیر انجدا
شده است .ال وهای دما به ترتید در ال وهدای ( )T1تدا ( )T6آمدده
است.
()T1

1- Population
2-Parents
3- Offspring
4- Ant Colony optimization

2
0.2
TMas  0  1TAsh
 2TBai
)  3 log(TGud  5)  4 exp(TTed

()T2
2
TMas  0  1TAsh
) 2 log(TBai  6)  3 log(TGud  5
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 ایستگاههای منتخب هواشناسي تركمنستان برای ترمیم دادههای مفقودی ماهانه مشهد-1 جدول
Table 1- The selected stations of Turkmenistan for imputation monthly missing data of Mashhad

ایستگاههای مستقل

سرخس

عشق آباد

كوشکا

بایرام علي

رپتک

كركي

تجن

گودان

Independent stations

Serahs

Ashghabad

Kushka

BairamAli

Repetek

Kerki

Tedzen

Gudan

)فاصله تا مشهد (مایل

91.48

137.43

166.68

168.85

252.28

326.46

91.28

116.01

147.2

221.1

268.2

271.7

405.9

525.3

146.9

186.7

0.81

0.70

0.70

0.68

0.68

0.64

-

-

t

41.41

32.08

30.68

30.95

24.80

27.55

-

-

r

0.995

0.990

-

0.992

-

-

0.991

0.986

آماره

255.08

226.19

-

256.92

-

-

225.22

154.67

Distance to Mashhad (mil)

)فاصله تا مشهد (کیلومتر
Distance to Mashhad (km)
همبستگي با بارش مشهد
Correlation with
Mashhad precipitation

همبست ی با دمای مشهد
Correlation with
Mashhad temperature

r

آماره

t

 خطا و قدرت الگو، آماره دوربین واتسون،)FIV(  عامل تورم واریانس، بارش مشهدP5  تاP1  ضرایب الگوهای-2 جدول
Table 2- The Mashhad rainfall Coefficients for p1 to p5 patterns, VIF 1, Durbin-Watson Statistics, RMSE and Pattern power
دوربین
برآورد ضریب
خطای معیار
ضریب تعیین
جذر مربع خطا
آماره
همخطي
ضرایب
آماره
واتسون
Coefficient
Standard
)
(
)RMSE(
Coefficients
F
t
)FIV(
estimate
error
)D-W(

0
ال وی
)P1(

ال وی
)P2(

ال وی
)P3(

ال وی
)P4(

ال وی
)P5(

2.05

0.53

3.87

-

0.29

0.03

11.34

1.8

0.11

0.02

5.92

2.5

3

0.68

0.03

19.74

3.1

0

0.27

0.04

6.27

-

0.34

0.03

12.96

2.4

0.17

0.03

5.57

5.1

3

0.46

0.04

12.59

5.7

0

3.84

0.57

6.76

-

0.11

0.02

4.63

2.8

0.22

0.05

4.73

2.3

3

0.73

0.04

18.46

3.2

0

0.54

0.04

13.09

-

0.19

0.04

4.50

6.8

0.19

0.04

4.40

4.7

3

0.52

0.05

11.16

7.2

0

4.15

0.53

7.82

-

0.096

0.038

2.50

2.8

0.14

0.02

6.67

2.5

0.78

0.042

18.57

3.9

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2
3

1- Variance of influence factor

0.78

9.79

968

1.76

0.81

13.56

1165

1.77

0.75

12.00

677

1.61

0.79

14.31

824

1.60

0.74

12.23

801

1.65
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()T3

2
0.2
0.3
TMas  0  1TAsh
 2TBai
 3TGud

()T4

2
0.2
TMas  0  1TAsh
 2TBai
) 3 log(TGud  5

)TMas  0  1TAsh  3 log(TGud  6
)TMas  0  1TSer  3 log(TGud  6

()T5
()T6

نتای برای ال وهای ( )P1تا ( )P10در جداول ( 2و  )3و ال وهای
( )T1تا ( )T6در جدول  4آمده است.
آزمونهای آسی شناسی ال وها (تحلیل باقیماندهها) انجا شد .به
دلیل حجم باال از آوردن نمودارها صرف نظر میشود و فقط به نتدای
حاصل اکتفا میکنیم.
استقالل باقیماندهها :آماره آزمون دوربین واتسدون در محددوده
ناهمبسته بودن مقادیر جددول دوربدین واتسدون ( )1/60 -2/26قدرار
دارد .بنابراین استقالل باقیماندهها تأیید میشود (جداول  2تا .)4
پایایي واریانس :مقدار آماره کای-دو در آزمون پایایی واریدانس
( )tsenvcnنشان میدهد واریانس باقیمانده ها برای ال وهای دمایی و

بارشی پایا است (با مقادیر احتمال نزدیک به صفر) .همچندین نمدودار
پراکنش تربیت واریانس نیز آن را تأیید میکند (مقادیر پیشبینی شده
در برابر باقیماندههای استاندارد شده بده صدورت ایددهآل و مسدتطیلی
توزیع شدهاند).
داده پرت :مقدار کم آماره میان ین فاصله کوک در تمدا ال وهدا
( 0/0012تا  0/0024بدرای ال وهدای بارشدی و  0/0016تدا 0/0038
برای ال وهای دمایی) نبود داده پرت را نشان میدهد.
نرمال بودن باقیماندهها :بررسی نرمدال بدودن باقیمانددههدا بدا
آزمددون شدداپیرو و نمددودار چندددکی انجددا شددد .نتددای نشددان داد کدده
باقیماندهها در ال وهای دمایی به صورت نرمال توزیع شدهاندد .امدا در
ال وهای بارشی کمی انحراف از نرمال بودن باقیماندهها مشاهده شدد.
با توجه به اینکه اندازه نمونه به میزان کدافی بدزر و سدایر فدرو
کالسیک برقرار انحراف از فر نرمال بودن معمدوال کدماهمیدت و
پیامدهای آن ناچیز است ( )22لذا میتوان از آن چشمپوشی کرد.

جدول  -3ضرایب الگوهای  P6تا  P10بارش مشهد ،عامل تورم واریانس ( ،)FIVآماره دوربین واتسون ،جذر مربع خطا و قدرت الگو
Table 3- Coefficients of Mashhad rainfall for p6 to p10 patterns, VIF, Durbin-Watson Statistics, RMSE and Pattern power

دوربین

ضریب

آماره

جذر مربع خطا

F

()RMSE

1.67

1075

14.80

0.79

1.60

497

13.48

0.63

1.70

893

15.84

0.75

0.71

806

11.48

0.74

1.78

1226

12.32

0.81

واتسون
()D-W

تعیین
)

(

همخطي

آماره
t

()FIV

خطای معیار

برآورد ضریب

Standard
error

Coefficient
estimate

ضرایب
Coefficients

-

14.68

0.037

0.54

0

6.3

7.39

0.041

0.30

5.4

5.82

0.032

0.19

1
2

8.2

9.34

0.045

0.42

3

-

8.33

0.59

4.91

0

2.4

10.55

0.039

0.41

3.1

5.39

0.041

0.22

1
2

2.3

11.62

0.022

0.26

3

-

14.56

0.039

0.57

0

4.7

12.46

0.037

0.47

5.5

2.89

0.038

0.11

1
2

4.8

9.23

0.031

0.29

3

-

5.15

0.55

2.83

0

2.01

9.89

0.028

0.28

2.9

0.98

0.039

0.04

1
2

2.9

0.33

0.036

0.78

3

-

6.84

0.042

0.29

0

6.9

5.19

0.041

0.21

1.8

11.22

0.027

0.30

1
2

6.2

12.74

0.037

0.47

3

ال وی
()P6

ال وی
()P7

ال وی
()P8

ال وی
()P9

ال وی
()P10
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جدول  -4ضرایب الگوهای  T1تا  T6دمای مشهد  ،عامل تورم واریانس ( ،)FIVآماره دوربین واتسون ،جذر میانگین مربع خطا و قدرت الگو
Table 4- Mashhad temperature Coefficients of T1 to T6, VIF, Durbin-Watson Statistics, RMSE and Pattern power

دوربین
واتسون

آماره F

()D-W

جذر مربع خطا
()RMSE

ضریب تعیین
(

)

1.66

1.3×104

0.90

0.9877

1.68

1.7×104

1.00

0.9864

1.61

104
×1.6

0.90

0.9868

1.63

1.7×104

0.89

0.9874

1.64

3.7×104

0.93

0.9931

1.66

2.8×104

0.71

0.9881

همخطي

آماره
t

()FIV

Standard
error

-

35.25

0.046

5.7

47.77

0.00025

0.012

10.0

22.12

0.47

10.38

1
2

9.6

16.25

0.197

3.12

3

0

1.4

-2.12

3.9×10

8.6×10

4

-

-5.40

0.35

-1.89

0

7.0

71.23

0.01

0.74

8.3

-2.52

0.18

-0.46

1
2

8.7

13.00
25.78
47.39

0.14

1.89

3

0.57

-14.74

0

0.0003

0.02

10

19.19

0.53

10.25

1
2

10

14.69

0.25

3.7

3

-

-36.1

0.45

-16.40

0

9.5

52.51

0.0003

0.12

10

22.78

0.47

10.63

1
2

4.6

15.90
15.86
18.55

0.19

3.03

3

0.021

-4.55

0

0.0096

0.79

8.7

11.17

0.16

1.81

1
2

-

-15.6

0.31

-4.87

0

7.5

70.50

0.0097

0.69

7.5

16.15

0.16

2.74

1
2

5.3

-

برآورد پارامترهای رگرسیونی به روش کمترین مربعات خطا انجا
میشود .چون این ال وها برازش خوبی بر دادهها دارندد صدورت کلدی
ال وها را پذیرفته و یرای ال وها با دیددگاه دی دری ( GAو )ACO
برآورد میشوند .با توجه به اینکه نتای ال وهای بارشی مشابه هسدتند
پن ال وی اصلی (ال وهای خطی) انتخاب شد .پارامترهدای ایدن پدن
ال و و  6ال وی دما (جداول  2تا  )4به کمک  )GAو ال وریتم ACO
بهینهسازی میشوند .شبیهسازی این ال وریتمها در محدیط ندر افدزار

معیار

ضریب
Coefficient
estimate
10

Coefficients



-

بهينهسازی اﻟﮕوها با اﻟﮕورﻳتﻢ ژنتيک و کلونی موچﮕان

خطای

برآورد
ضرایب

8.7

-15

-15

ال وی
()T1

ال وی
()T2

ال وی
()T3

ال وی
()T4

ال وی
()T5
ال وی
()T6

متل انجا شده است .پدیش فدر هدای  GAعبارتندد از :محددوده
تغییرات یرای  -20تا ( 20براسا تحلیل پایلوت) .بیشترین تکدرار
ال وریتم از  200تا  3000برای هر ال و .ورودیهدای اولیده مشدترک
برای ال وها مطاب جدول  5است .بهینهسازی با  ACOنیدز نیازمندد
مقادیر اولیه است .پارامترهای ثابت در همه ال وها در جددول  6آمدده
است .تعداد جمعیت اولیه را  10در نظر مدیگیدریم .مقددار وزن هدا و
احتماالت به دست آمده مطاب جدول  7است.
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جدول  -5مفروضات و ورودیهای اولیه برای اجرای الگوریتم ژنتیک
بیشترین تکرار
Maximum
iteration

Table 5- Assumptions and initial inputs for implementing the genetic algorithm
تعداد جمعیت
احتمال (درصد
پارامتر
پارامتر µ
تعداد والدین
درصد تقاطع
اولیه
گاما
انتخاب داده) µ
Mutation
Number of
Crossover
Population
parameter
parents
rate
Gamma
mutation rate
size
30

1000 to 3000

0.3

0.8

0.05

2

روش
Method
چرخ رولت
Roulette wheel

0.02

جدول  -6پارامترهای ثابت در همه الگوهای الگوریتم كلوني مورچگان
Table 6- Fixed Parameters in All Patterns of the Ant Colony Algorithm
فاكتور شدت q
اندازه نمونه n
بیشترین تکرار
تعداد جمعیت اولیه
Deviation-distance ratio Intensification factor Sample size Maximum iteration Initial population count

نرخ فاصله-خطا (زیتا)

10

100

50

0.5

1

جدول  -7مقدار وزنها و احتماالت به دست آمده در همه الگوهای الگوریتم كلوني مورچگان
Table 7- Value of the weights and probabilities obtained in all patterns of the Ant Colony Algorithm
وزنها ()w
0.0798 0.0782 0.0737 0.0666 0.0579 0.0484 0.0388 0.0299 0.0222 0.0158
Weights
احتماالت ()p
0.1560 0.1529 0.1440 0.1303 0.1133 0.0946 0.0759 0.0586 0.0434 0.0309
Probabilities

نتای شامل یرای بهینده شدده و معیدار خطدا ( )RMSEبدرای
ال وهای دمایی مطاب جدول  8و برای ال وهای بارشی مطاب جدول
 9اسددت .همددان طددور کدده در جدددول  9آمددده اسددت خطددای بددرآورد
( )RMSEدر همدده ال وهددا کمتددر از  3اسددت .مقدددار  RMSEنشددان
میدهد که این روشها در برآورد بدارش ماهانده بسدیار موفد عمدل
کرده و خطای ال وها به طور چشم یری کاهش یافته اسدت .ال دوی
( )P1بددارش پددس از بهینددهسددازی بدده کمددک  GAو  ACOبددا
 RMSE  2.56کمترین خطا را دارد (جدول  .)9لذا دادههای مفقدود
ماهانه بارش طوالنی مدت مشهد بدا یکدی از ایدن ال وهدا تکمیدل و
جاگذاری میشود .نمودار سری زمانی بدارش طدوالنی مددت سداالنه
مشهد پس از تکمیل و ترمیم با ال وی  GAدر شدکل  8آمدده اسدت.
مقادیر جاگذاری شده بدا رندگ قرمدز نشدان داده شدده اسدت .تغییدر
محسوسی در کاهش میزان خطای ال وهای دما پس از بهینهسازی بدا
این دو روش ( GAو  )ACOمشاهده نمیشود (جدول .)8
برآورد دادههای مفقود دما و بارش ماهانه مشهه بهه روش
شبکه عصبی مصنوعی

مدل  MLPاز روش  ANNبه منظور مدلسازی دادههای بدارش
و دمای ماهانه مشهد انتخاب و اجدرا شدده اسدت .بسدته ندر افدزاری
 nftoolدر نر افزار متل  2017برای اینکار استفاده شده اسدت%70 .
دادههای کامل و معلو برای آموزش شبکه  %15برای اعتبارسنجی و
 %15برای آزمایش به طور تصادفی انتخاب شد.
بارش ماهانه عش آباد کوشکا و سرخس به منظور مددلسدازی

بارش ماهانه مشهد و دمای ماهانه ایست اههای عشد آبداد گدودان
سرخس و تجن نیز برای مدلسدازی دمدای ماهانده مشدهد بدا روش
 ANNانتخاب شد .تعداد نرونهای پنهان در الیه ورودی برای دما 5
و برای بارش  3انتخاب شد (با تکرار و خطا) بهترین تابع فعالیت تدابع
سی موئید ( )tanhو ال وریتم آموزش  LMاست .تقسیم بندی دادهها
به صورت تصادفی است .میزان کارایی با  MSEسنجیده میشود .بده
ال ویتم اجازه میدهیم تا  500بار تکرار شود .کارایی (میدزان خطدا) و
گرادیان اعدادی نزدیک صفر و تعداد شکست 20یعنی اجازه میدهدیم
 20بار شکست بخورد .هر کدا از موارد فوق صورت گیرد باعث توقف
فرآیند میشود .نتیجه در تکدرار  36و خطدای  0/458حاصدل شدده و
ال وریتم خاتمه یافت.
رسم کل دادههای مشاهده شده و پیشبینی شدده توسدط شدبکه
دادهها در شکلهای  3و  4بده همدراه میدزان خطدا و یدری تعیدین
رگرسیونی آمده است .نحوه توزیع خطاها در شکل  5آمده است .توزیع
میزان خطا در بخشهای آموزش آزمایش و اعتبارسنجی با رنگهای
مجزا مشخص شده است .توزیع خطاها تقریبا نرمال و میان ین نزدیک
به صفر است .خطای  MSEبرای مدلسازی دما در تکرار هشدتم بده
کمترین مقدار خود یعنی  0/498میرسد .در مورد بارش تکرار 43ا با
مقدار  84/7برای  MSEکمینده اسدت ( .)RMSE =9.2ایدن مقدادیر
کمینه خطا در بخش اعتبارسنجی میباشد و برای کدل دادههدا کمدی
افزایش مییابد (اشکال  3و  .)4یعنی خطدای بدرآورد بدارش در روش
 ANNنسبت به رگرسدیون تفداوت چنددانی نددارد امدا در مدورد دمدا
عملکرد خوبی داشته است (.)RMSE=0.725
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جدول  -8ضرایب اصالح شده الگوهای دما با الگوریتم ژنتیک و الگوریتم كلوني مورچگان
Table 8- Improved coefficients of temperature patterns with genetic algorithm and Ant colony algorithm.

RMSEACO

برآورد ضرایبACO
Coefficient estimate by
ACO

بیشترین
RMSEGA

NFE

تکرار
Max
iteration

-10.137

-2.263

1.004

0.874

0.976

0.854

0.744

Coefficients

0

-4.735

1
2

7.119

7.035

3

-0.222

-0.308

-13.979

-15.53

4
0

0.016

1
2

6.287

6.287

3

-37.382

-13.773

0

0.0123

1
2

5.993

14.320

3

-18.592

-17.655

0

0.018

1
2

7.386

6.304

3

-5.235

-2.913

0

0.758

2.926

1.589

1
2

-4.439

-5.47

0

0.757

1
2

0.014
0.976

برآورد ضرایب با GA
Coefficient estimate by
GA

ضرایب

-0.071

0.018
2.007

0.009
18.706

0.017
4.320

0.681

0.790

0.016
1.057

1.054

1.061

0.986

0.856

1.744

16530

6630

16530

6630

6630

4420

1.764

500

200

500

200

200

200

3.006

-5.146

5.469

2.364

اﻟﮕورﻳتﻢ رگرسيون بردار پشتيبان ()SVR

 SVRبه عنوان یک روش یادگیری ماشین بهمنظور ترمیم بارش
و دمای ماهانه مشهد برازش داده شد .نتای حاصل از بدرازش ال دوی
 SVRبه دمای ماهانه ایست اه مشهد در برابدر پدن ایسدت اه مبندا در
2
1
جدول  10آمده است .روش تابع کرنل رادیال برای ال دوریتم SVR
انتخاب شد .پارامترهای ورودی هزینده و اپسدیلون در مرحلده اول بده
طور پیش فر به ترتی  1و  0/1را در نظر گرفتده شدد .بدازه ای از
اعداد حقیقی در مراحل بعدی برای هر کدا ازاین دو پارامتر آزمدایش
و بهترین خروجی انتخاب شد .بازه به کار رفتده در مرحلده دو بدرای
1- SVM-Kernel
2- Radial

ال وی
()T1

ال وی
()T2

ال وی
()T3

ال وی
()T4

ال وی
()T5
ال وی
()T6

هزینه اعداد 25 ... 21 20و برای اپسیلون اعداد 1 ... 0/2 0/1 0
را دو به دو آزمون مدیکندد (جمعدا  66آزمدون) .بهتدرین پارامترهدای
انتخاب شده در جدول  10آمده است .پارامتر هزینه در مرحله سو در
بازه  2 0/5تا  28و اپسیلون بین صفر تا  0/2با فاصلههدای  0/01تغییدر
میکند ( 336آزمون) .با توجه به بهترین پارامترهای مراحدل قبدل در
مرحله چهار هزینه 23 21 20و اپسیلون  0/01تا  0/15با فاصلههای
 0/01انتخاب شدند ( 45تکرار).
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 جدول ضرایب اصالح شده پنج الگوی انتخابي بارش با الگوریتم ژنتیک و الگوریتم كلوني مورچگان-9 جدول
Table 9- Improved coefficients of five selected rainfall patterns with genetic algorithm and Ant colony algorithm

ضرایب

ال وی
)P1(

ال وی
)P3(

ال وی
)P5(

ال وی
)P7(

ال وی
)P9(

GA برآورد ضرایب با

بیشترین
تکرار

NFE

RMSEGA

ACOبرآورد ضرایب

Coefficients

Coefficient estimate by
GA

0

-0.0026

1
2

0.276

3

0.665

0.654

0

0.122

4.618×10-10

1
2

0.101

3

0.717

0.702

0

0.00028

2.304×10-6

1
2

0.116

3

0.794

0.726

0

0.00065

1.753×10-6

1
2

0.485

3

0.255

0.238

0

0.00055

6.251×10-9

1
2

0.280

3

0.123

0.325

0.148

0.235

0.092

Max
iteration

Coefficient estimate by
ACO

RMSEACO

-2.768×10-7
1000

2000

3000

3000

3000

23030

66030

99030

99030

99030

0.775

2.560

2.628

2.673

2.925

2.649

0.262
0.137

0.119
0.312

0.146
0.168

0.443
0.286

0.296
0.032

2.559

2.628

2.673

2.925

2.648

0.820

 نمودار سری زماني مقادیر، ضریب تعیین،رسم كل دمای ماهانه مشاهدهای مشهد در برابر دادههای پیشبیني شده توسط شبکه عصبي- 3 شکل
µ خطا و توزیع
Figure 3- A graph of the observed monthly temperature of Mashhad against predicted data by network, determination
coefficient, time series of error values and μ distribution
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شکل  -4رسم كل بارش ماهانه مشاهدهای مشهد در برابر دادههای پیشبیني شده توسط شبکه عصبي ،ضریب تعیین ،نمودار سری زماني مقادیر
خطا و توزیع µ
Figure 4- A graph of the observed monthly rainfall of Mashhad against predicted data by network, determination coefficient,
time series of error values and μ distribution

شکل  -5توزیع خطاهای مدلسازی بارش مشهد (راست) و دمای مشهد (چپ) در بخشهای آموزش (آبي) ،اعتبارسنجي (سبز) و آزمایش (قرمز)
Figure 5- Distribution of modeling errors in Mashhad precipitation (right) and Mashhad temperature (left) in education
)(blue), validation (green) and experiment (red

میزان خطا ( )MSEدر هر مرحله با نمودار پله رنگ نمدایش داده
می شود .نمودار مراحل  3و  4جدول  10در شکل  6آمده است .محور
افقددی مقدددار اپسددیلون و محددور عمددودی هزیندده را نشددان مددیدهددد.
قسمتهای تیره تر خطای کمتری دارد .همان ونه که مشاهده میشود
این روش دقت برآورد دما را در به طور قابل مالحظهای باال مدیبدرد
(.)RMSE=0.561
با توجه به عملکرد خوب این روش در افزایش دقت برآورد دمدای

1

ماهانه ایست اه مشهد جاگذاری مفقودیهای دما به روش بهینهسازی
با رگرسیون بردار پشتیبان انجا و سری زمانی دراز مدت آن در شکل
 9آمده است .مفقودیهای برآورد شده با رنگ مجزا نمایش داده شده
است.
1- Imputation
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جدول  -10جدول ضرایب اصالح شده الگوهای دما با الگوریتم رگرسیون بردار پشتیبان

RMSE
0.629

Table 10- Temperature correction coefficients with support vector regression algorithm
وزنها ()W
هزینه
اپسیلون
گاما
تعداد بردارهای پشتیبان
ضریب b
)Weights (W
Best cost Best epsilon Gama
Number of support vectors
TAsh TBai TGau TSer TTed

Step

اول

84

0.176

6.39

6.79

7.21

7.03

5.32

0.2

0.1

1

74

0.179

6.82

7.65

7.94

8.01

5.39

0.2

0.1

4

0.567

288

0.129

7.85

8.61

7.72

8.41

5.27

0.2

0.04

5.66

0.561

241

0.187

7.73

8.71

8.19

8.58

5.09

0.2

0.05

8

0.592

مرحله

1

دو
2

سو
3

چهار
4

شکل  -6نمایش نموداری میزان خطای مراحل  3و  4الگوریتم  SVRبرای دمای مشهد
Figure 6- Graph showing the error rate of steps 3 and 4 of the SVR algorithm for temperature of Mashhad

پارامتر هزینده در بدازه  2 0/5تدا  23بدا تأخیرهدای  0/5بدرای تدوان و
اپسیلون  0تا  0/2با تأخیرهای  0/01در نظر گرفته و آزمون میشدود.
در این مرحله با کاهش انددکی در خطدا ( )RMSEروبدرو مدیشدویم
( .)11/8بهترین پارامترها بدرای هزینده و اپسدیلون بده ترتید  1/4و
 0/16است (جدول  11و شکل .)7

برازش اﻟﮕورﻳتﻢ  SVRبه دادههای بارش مشه

ترمیم بارش با ال وریتم  SVRمشابه دما انجا میشدود .پدارامتر
هزینه و اپسیلون در مراحل اول و دو مشابه دمدا انتخداب مدیشدود.
یرای و پارامترها در این مرحله تغییر نکرد لذا بازههدای منتخد را
با توجه به شکل خروجی تغییر میدهیم .به طوریکه در مرحله سدو

جدول  -11جدول ضرایب اصالح شده الگوهای بارش با الگوریتم رگرسیون بردار پشتیبان
Table 11- Corrected coefficients of rainfall patterns with support vector regression algorithm
وزنها ()W
اپسیلون
تعداد بردارهای پشتیبان

ضریب

RMSE

Number of support
vectors

b

12.18

381

-1.24

19.04

12.18

381

-1.24

19.04

12.07

11.89

328

-1.32

20.84

12.33

14.30

11.89

382

-1.31

20.28

12.60

14.12

گاما

)Weights (W

هزینه

مرحله

Gama

Best
epsilon

Best
cost

Step

0.1

1

اول

1

RSer

RRep

RKus

RKer

RBai

RAsh

12.07

13.30

7.87

14.16

13.97

0.167

13.30

7.87

14.16

13.97

0.167

0.1

8.17

16.11

16.23

0.167

0.16

1.4

8.12

16.33

16.36

0.167

0.1

1.4

1

دو
2

سو
3

چهار
4
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 برای بارش مشهدSVR  الگوریتم4  و3  نمایش نموداری میزان خطای مراحل-7 شکل
Figure 7- Graph showing the error rate of steps 3 and 4 of the SVR algorithm for precipitation of Mashhad
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 ساله بارش مشهد پس از ترمیم و تکمیل دادههای ماهانه با روش بهینهسازی ژنتیک الگوریتم125  سری زماني-8 شکل
Figure 8- The 125-year time series of Mashhad precipitation after the restoration and completion of monthly data using
Genetic Optimization Algorithm

Mashhad temperatureدمای مشهد

18

Annual temperature

missing data

Average line

16
14

12

 پس از ترمیم و تکمیل دادههای ماهانه با روش رگرسیون بردار پشتیبانyear
 ساله دمای مشهد112  سری زماني-9 شکل
Figure 9- The 112-year time series of Mashhad temperature after the restoration and completion of monthly data using
Support vector regression
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 کمتددرین معیددار خطددای. کدداهش مددییابدددACO  وGA میلیمتددر بددا
. میلیمتر بدود0/986 ) بین ال وهای رگرسیونی دمای مشهدRMSE(
0/551  نیز بهSVR  میلیمتر و با0/726  بهANN این معیار با روش
 مقایسه نتای ال وهای ترمیم دما و بارش نشان میدهد.کاهش یافت
که روشهای تکاملی فوق برای برآورد بارش و روشهدای یدادگیری
125  لدذا بدارش ماهانده.ماشین برای برآورد دما عملکرد بهتری دارند
 همچندین.)8  تدرمیم و ارائده شددند (شدکلGA سال مشهد با روش
 سال مشهد انتخاب شدد (شدکل112  برای ترمیم دمای ماهانهSVR
 این آمار طوالنی مدت می تواند مبنای ارزشمندی برای تحقیقدات.)9
.آب و هواشناسی باشد

سپاسگزاری
از آقای مهند حجت ریایی پوند برای راهنماییهای ایشان در
. این پووهش سپاس زار

374

نتیجهگیری
ترمیم و برآورد مفقودیهای دما و بدارش ماهانده طدوالنی مددت
 انتسدداب مقددادیر مفقددود متغیرهددای.مشددهد هدددف ایددن مقالدده اسددت
هواشناسی با کمترین خطای ممکن همواره از اهمیت باالیی برخوردار
 ایست اههایی از کشورهای مجاور بهعنوان ایست اههای مبنا.بوده است
 تدرمیم اولیده دادههدای بدارش بدا بدرازش ده ال دوی.انتخاب شددند
) و شش ال و برای0/81  تا0/63 رگرسیونی چندگانه (با یرای تعیین
 یددرای ال وهددای.) انجددا شددد0/993  تددا0/986( دمددای ماهاندده
 بده منظدور بداال بدردن دقدتACO  وGA رگرسیونی با روشهدای
 نیز برای ال وسازی ایدنSVR  وANN  روش.برآوردها بهینه شدند
.دادهها نیز به کار گرفته شدند
 مقدار خطایACO  وGA نتای نشان داد روشهای بهینهسازی
 را برای برآورد بارش ماهانه مشهد به طور قابدل مالحظدهایRMSE
 خطدای.)8  و3 نسبت به روش رگرسیونی کاهش مدیدهدد (جدداول
2/56  بدا روش رگرسدیونی بده9/79 ) در بهترین حالت ازP1( ال وی
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Introduction: Temperature and precipitation are two of the main variables in meteorology and climatology.
These are basic inputs in water resource management. The length of the statistical period plays a pivotal role in
the accurate analysis of these variables. Observation data at Iran's first synoptic station from 1330 (1951) is
available at the Iranian Meteorological Organization website The historical monthly precipitation and
temperature of five stations in Iran is available since 1880 with missing data. These data measured by the
Embassy of the United States and Britain from the Qajar period and recorded in World Weather records books.
These synoptic stations include Mashhad, Isfahan, Tehran, Bushehr, and Jask. The monthly missing data were
predominantly recorded during World War II (1941-1949). Unfortunately, these data have missing. Therefore,
the accuracy of simulating these variables is very important. The current research aimed to predict the missing
values of monthly temperature and precipitation in Mashhad station. The stations in the neighboring countries
were selected due to the distance to Mashhad, relationship, and completeness of data since 1880, as the
predictive variables. Monthly precipitation of Ashgabat from Tajikistan and Sarakhs, Kooshkah, Bayram Ali,
Kerki and Repetek from Turkmenistan were selected as an independent variable in the making of Missing
Rainfall in Mashhad. Also, the temperature of Ashgabat, Bayram Ali, Gudan, Sarakhs, and Tajan were selected
to restore the monthly temperature of the Mashhad station. This research has fitted ten multiple regression
models to monthly rainfall of Mashhad station and has fitted 6 multiple regression to the monthly temperature of
Mashhad. then the parameters of these patterns are optimized by genetic and Ant Colony algorithm. Also, the
Artificial Neural Network (MLP) model and Support vector regression have been selected and implemented in
order to simulate monthly precipitation and temperature data of Mashhad.
Materials and Methods: In statistical modeling, regression analysis is a set of statistical processes
for estimating the relationships among variables. It includes many techniques for modeling and analyzing several
variables when the focus is on the relationship between a dependent variable and one or more independent
variables (or 'predictors'). Genetic algorithm (GA) is a metaheuristic inspired by the process of natural
selection that belongs to the larger class of evolutionary algorithms (EA). Genetic algorithms are commonly used
to generate high-quality solutions to optimization and search problems by relying on bio-inspired operators such
as mutation, crossover, and selection. Ant colony optimization algorithm (ACO) is a probabilistic technique for
solving computational problems which can be reduced to finding good paths through graphs. This algorithm is a
member of the ant colony algorithms family, in swarm intelligence methods, and it constitutes
some metaheuristic optimizations. Artificial neural networks are one of the main tools used in machine learning.
As the “neural” part of their name suggests, they are brain-inspired systems which are intended to replicate the
way that we humans learn. Neural networks consist of input and output layers, as well as (in most cases) a
hidden layer consisting of units that transform the input into something that the output layer can use. They are
excellent tools for finding patterns which are far too complex or numerous for a human programmer to extract
and teach the machine to recognize. In machine learning, support vector machines (SVMs, also support vector
networks) are supervised learning models with associated learning algorithms that analyze data used
for classification and regression analysis. Given a set of training examples, each marked as belonging to one or
the other of two categories, an SVM training algorithm builds a model that assigns new examples to one
category or the other, making it a non-probabilistic binary linear classifier (although methods such as Platt
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scaling exist to use SVM in a probabilistic classification setting).
Results and Discussion: At the first stage, several multiple regressions were fitted to monthly precipitation
(with coefficients ranging from 0.63 to 0.81) and six patterns for monthly temperature (0.986-0.993). Afterward,
GA and ACO were applied to improve the accuracy of the selected regression models by optimizing their
parameters. At the next stage, ANN and SVR were used to estimate the monthly missing values separately.
Finally, the results of the previous stages were compared using the root mean square error (RMSE), and the
optimal models were applied to determine the missing values of monthly temperature and precipitation of
Mashhad. The results showed that the Genetic Algorithm and Ant Colony increase the accuracy of the estimation
of missing rainfall data significantly more than the previous methods. The lowest error criterion (RMSE)
between regression patterns is 9.8 millimeters. By genetic algorithm, this criterion is reduced to 2.56 mm, and by
ant colony algorithm to 2.559.
Conclusion: Comparison of the above methods in restoration temperature and precipitation shows that
evolutionary methods (GA and ACO) are the best for estimating the missing monthly precipitation and machine
learning methods (ANN and SVR) are the best to imputation missing data of monthly temperature.
Keywords: Ant colony, Artificial neural network, Genetic algorithm, Missing data, Support vector
regression
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