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ABSTRACT
Daily increasing salinity is one of the main problems of agricultural lands, especially in arid and semi-arid
regions, with high evapotranspiration rates. The purpose of this research was to investigate the simultaneous
effect of salinity at five levels 2, 4, 8, 16 and 20 dSm-1 for wheat and 0.7, 2, 4, 6 and 8 dSm-1 for bean and
matric suction at four levels 2, 6, 10 and 33 kPa, on evaporation rate and redistribution of moisture and
salinity in the soil profiles of sandy loam and clay loam. This study was conducted in greenhouse conditions
in pots by compeletly randomized factorial desigh with 3 replicates. It was found that evaporation rate
decreased by time in the saline and water stress treatments, especially in the clay loam soils, and this
reduction was more in the high suction and salinity levels. The lowest evaporation reduction was observed in
treatments with the highest soil moisture content. Because, water availability reduced the salinity effect on
evaporation. As, at the 2kPa matric suction, the evaporation rate was approximately the same at all levels of
salinity and the highest throughout the day after treatment. In the 15th day after treatment and at the 33kPa
suction, different salinity levels (from 0.7 to 20 dSm-1) reduced the evaporation rate by 19% in both soils.
Also, the results showed that the ECe of the drained soils with 10kPa constant suction increased exponentially
with moisture reduction. This trend was more in the clay loam soils. Because the evaporation/drainage ratio
of the clay loam soil is more than the one in the sandy loam soil. The salinity redistribution in the both soil
profiles and for the two plants were almost constant over time. Also, moisture reduction over the time was
higher in the clay loam soil than the one in the sandy loam soil, especially under low salinities.
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اثر همزمان شوری و مکش ماتريک خاک بر ميزان تبخير و توزيع مجدد رطوبت و شوری در دو خاک با بافت
متفاوت
2
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 .1دانشجوی دوره دکتری ،گروه خاکشناسی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .2دانشیار ،گروه مهندسی علوم خاک ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت-1396/10/9 :تاریخ بازنگری -1396/11/13 :تاریخ تصویب)1397/3/12 :

چکيده
افزایش روزافزون شوری ،یکی از مشکالت اصلی زمینهای کشاورزی بهویژه در مناطق خشک و نیمه خشک میباشد که
نرخ تبخیر-تعرق زیادی دارند .هدف از این پژوهش بررسی اثر همزمان شوری در پنج سطح  16 ،8 ،4 ،2و  20دسی
زیمنس بر متر برای گندم و  6 ،4 ،2 ،0/7و  8دسی زیمنس بر متر برای لوبیا ،با مکش ماتریک در چهار سطح 10 ،6 ،2
و  33کیلو پاسکال ،بر نرخ تبخیر و توزیع مجدد رطوبت و شوری در دو خاک لوم شنی و لوم رسی بود که به صورت
آزمایش فاکتوریل و با طرح پایه کامالً تصادفی با سه تکرار بهصورت کشت گلدانی اجرا شد .نتایج نشان داد تیمارهای
شوری و مکش ماتریک بهویژه در خاک لوم رسی ،روند تبخیر را با گذشت زمان تحت تأثیر قرار داده و این اثر در مکشها
و شوریهای زیاد بیشتر بود .کمترین اثر شوری بر میزان تبخیر ،در بیشترین سطح رطوبتی خاک مشاهده شد ،زیرا به
دلیل فراهمی آب ،شوری نتوانست بر میزان تبخیر مؤثر باشد .به طوری که در مکش ماتریک  2کیلو پاسکال ،نرخ تبخیر
در همه سطوح شوری تقریباً یکسان بود و بیشترین میزان تبخیر را در تمام روزهای بعد از اعمال تیمار داشت .در روز
پانزدهم بعد از اعمال تیمار و تحت مکش  33کیلو پاسکال ،افزایش شوری از  0/7تا  20دسی زیمنس بر متر ،میزان
تبخیر را  19درصد در هردو خاک کاهش داد .همچنین نتایج نشان داد که شوری عصاره اشباع خاکهایی که تحت
مکش ثابت  10کیلو پاسکال زهکشی شدند به صورت نمایی با کاهش رطوبت افزایش یافت و این روند در خاک لوم رسی
به دلیل زیاد بودن نسبت بین میزان تبخیر به زهکشی این خاک در مقایسه با خاک لوم شنی ،تغییرات بیشتری داشت.
توزیع مجدد شوری با گذشت زمان در هر دو خاک و برای هر دو گیاه تقریباً یکسان و به صورت افزایشی بود .همچنین با
گذشت زمان ،کاهش رطوبت ،مخصوصاً در شوریهای پایین در خاک لوم رسی بیشتر از خاک لوم شنی بود.
واژههای کليدی :توزیع مجدد شوری ،توزیع مجدد رطوبت ،تبخیر ،زهکشی ،مکش ماتریک

مقدمه

*

یکی از عوامل کاهنده میزان تولید در واحد سطح ،شور شدن
اراضی است که باعث کاهش محصول تا  90درصد میشود
( .)Zhang et al., 2011مساحت خاکهای شور به شدت در حال
افزایش است ،بهطوری که وسعت آنها تقریباً به  190میلیون
هکتار در جهان رسیده است ( .)FAO, 2010بر اساس تعریف
( Shannon and Grieve )1999شوری خاک عبارت است از
حضور بیش از اندازه نمکهای قابلحل و عناصر معدنی در محلول
خاک که منجر به تجمع نمک در ناحیه ریشه شده و گیاه برای
جذب آب کافی از محلول خاک با مشکل روبرو میشود .زیرا
نمکهای محلول در خاک باعث افزایش فشار اسمزی و کاهش
پتانسیل کل آب خاک میشوند .بنابراین ،میزان آب قابل دسترس
* نویسنده مسئولmahnazkhataar@znu.ac.ir :

گیاه محدود شده و جذب آب توسط ریشه گیاهان کاهش مییابد
(.)Munns and Tester, 2008; Cha-Um et al., 2011
عامل مهم تجمع نمک در سطح خاک تبخیر است.
مادامیکه آب از سطح خاک تبخیر میشود ،یک جریان دائمی
آب از خاک زیرین به سطح خاک برقرار شده و بسیاری از نمک-
های محلول در خود را به سطح خاک انتقال میدهد و بنابراین
باعث برجای ماندن نمک در سطح خاک میشود ( Li et al.
 .)2013عمق سطح ایستابی و غلظت نمکهای موجود در آب-
های زیرزمینی منطقه ،از جمله شرایط اساسی تعیینکننده
مقدار و سرعت تجمع نمکها در ناحیه رشد ریشه به شمار می-
آیند .آب زیرزمینی نواحی خشک و نیمه خشک معموالً حاوی
مقادیر زیادی امالح محلول میباشد ،لذا تجمع امالح در خاک،
گاهی اوقات بهاندازهای زیاد است که فقط گیاهان مقاوم به
شوری قادر به رویش در آن هستند .حال هر چه سفره آب
زیرزمینی نزدیکتر به سطح خاک باشد ،تجمع امالح نیز سریعتر
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صورت میگیرد ( .)Gowing et al., 2006; Zarei et al. 2010از
طرف دیگر تعرق آب از طریق برگهای گیاه و متعاقباً از دست
رفتن آب و برجای ماندن نمک ،عامل دیگر افزایش شوری خاک
است ( .)Gowing et al., 2006; Zarei et al. 2010بنابراین در
طی زمان ،با کاهش رطوبت و بهتبع آن افزایش مکش اسمزی،
پتانسیل آب خاک به شدت کاهش یافته و این اثر در رطوبت-
های کم تشدید میشود (Devkota et ;Schwabe et al., 2013
 .)al., 2015; Ha et al., 2015با کاهش پتانسیل آب خاک،
میزان تبخیر از سطح خاک کاسته شده و توزیع مجدد شوری و
رطوبت در پروفیل خاک با گذشت زمان تغییرات کمتری مییابد
(Zarei et al )2008( .)Slama et al., 2007; Wani et al., 2013
نشان دادند که عالوه بر پتانسیل آب خاک و کیفیت آب آبیاری،
تواتر آبیاری نیز بر توزیع مجدد شوری مؤثر است .آنها سه
تیمار مختلف آب آبیاری ( -1مخلوط آب شور و معمولی (7/5
دسی زیمنس بر متر) -2 ،نیمی از آبیاری با آب شور ( 14دسی
زیمنس بر متر) و نیم دیگر بالفاصله پس از نفوذ نیم اول با آب
معمولی (یک دسی زیمنس بر متر) و  -3آبیاری به صورت یک
در میان و متناوب ،یک نوبت با آب تیمارهای معمولی و بار بعد
با آب شور) را مورد بررسی قرار داده و نشان دادند تیمار یک در
میان در الیههای سطحی ( 0تا  30سانتیمتر) شوری کمتری
ایجاد کرده بود و در اعماق پایینتر ( 30تا  60سانتیمتر) تیمار
مخلوط وضعیت بهتری از نظر شوری داشت.
در این رابطه باید به تغییرات شوری در فاصله بین دو
آبیاری نیز توجه داشت .معموالً آبیاری زمانی انجام میگیرد که
رطوبت سهلالوصول خاک تخلیه شده باشد ،بنابراین بررسی
تغییرات شوری خاک از رطوبتهای نزدیک اشباع تا حد پایین
رطوبت سهلالوصول خاک ،میتواند در بررسی توانایی جذب آب
توسط ریشه و تغییرات زمانی آن مؤثر باشد ( Mohammadi and
 .)Khataar, 2018بهویژه که ( Mohammadi et al. (2016و
( Meskini et al (2015نشان دادند نه تنها گیاهان قادرند آب

خاک را در مکشهای کمتر از نقطه ظرفیت زراعی جذب کنند،
بلکه در دامنه رطوبتی  6تا  10کیلو پاسکال بیشترین مقدار
جذب را دارند .از طرف دیگر تاکنون مطالعات محدودی در
زمینه تأثیر متقابل شوری با رطوبتهای بیشتر از ظرفیت زراعی
انجام شده است ( .)Khataar et al. 2017a, bبنابراین بخشی از
اهداف این پژوهش ،مطالعه اثر همزمان شوری و مکش ماتریک
در این محدوده رطوبتی بر میزان جذب آب و بهتبع آن میزان
تعرق است تا مشخص شود که آیا شوری میتواند علیرغم باال
بودن پتانسیل آب خاک ،میزان جذب آب و متعاقباً میزان تعرق
را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر .همچنین نقش شوری در کاهش
میزان تبخیر خالص در این محدوده مکشها نیز بررسی شود و
معلوم گردد که در چه سطحی از رطوبت خاک ،شدت اثر شوری
بیشتر بوده و در چه رطوبتهایی ،اثر آن به کمترین مقدار
رسیده و یا از بین میرود .اهداف این پژوهش عبارتند از بررسی
الف) تأثیر سطوح مختلف شوری بر توزیع مجدد آب و نمک در
دو خاک لوم شنی و لوم رسی و تغییرات زمانی آن و ب) نقش
شوری آب آبیاری بر تغییرات نرخ تبخیر در دو خاک مذکور

مواد و روشها
دو خاک با بافتهای لوم رسی و لوم شنی غیر شور ،از الیههای
 0-30سانتیمتری زمینهای زراعی دانشگاه زنجان نمونهبرداری
شد .منحنی توزیع اندازه ذرات خاک ( )PSDبه روش
هیدرومتری و الک تعیین گردید (.)Gee and Or, 2002
همچنین با استفاده از ستون آویزان آب (مکشهای ماتریک
 10 -0/1کیلو پاسکال) ،دستگاه صفحه فشار ( 300 -20کیلو
پاسکال) و دستگاه غشای فشار ( h˃300کیلو پاسکال) ،منحنی
مشخصه رطوبتی خاک تعیین شد ( Dane and Hopmans
( )2002شکل  .)1برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
خاکها در جدول ( )1آورده شده است.

جدول  .1برخي از ويژگيهای فيزيکي و شيميايي خاکهای مورد بررسي

بافت

لوم شنی
لوم رسی

BD

سیلت

رس

%

%

)(gcm-3

15
33

14
30

1/5
1/25

 :BDجرم مخصوص ظاهری

pH
1:1

EC
1:1

Ca

Na

N

)(dS m-1

7/71
7/72

0/3
0/4
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P

K

Fe

Zn

mgkg-1

100 854
70 930

1180
900

26/9
13/3

424/7
211

5/8
4/3

1/1
0/8
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لوم شنی
لوم رسی

10000

100

1000

10

رطوبت خاک ()cm3cm-3

0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1

مکش ماتريک خاک ()kPa
شکل  .1منحني مشخصه رطوبتي دو خاک لوم شني و لوم رسي

کشت گياهان

کشت در گلخانه تحقیقاتی گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان در
سال  1394با حدود  8ساعت تاریکی و  14ساعت روشنایی ،در
دامنه دمای  20±5درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی حدود
 40 ±10درصد انجام شد .خاکهای مورد بررسی در گلدانهایی
به ارتفاع  27سانتیمتر و قطر  26سانتیمتر ،با جرم مخصوص
ظاهری  1/5گرم بر سانتیمترمکعب برای خاک لوم شنی و
 1/25گرم بر سانتیمترمکعب برای خاک لوم رسی ریخته شدند.
کودهای شیمیایی مورد نیاز بهصورت محلول در سه دوره رشد
گیاهان به خاک گلدانها افزوده شد .دانههای گیاهان لوبیا رقم
سی او اس  (Phaseoulus vulgaris cv. COS16) 16و گندم
رقم مهدوی ) (Triticum aestivum cv. Mahdaviبه دلیل
تفاوت در خصوصیات مورفولوژی ریشه ،میزان سطح و سایهانداز
برگ و مقاومت به تنش شوری ،جهت اجرای این پژوهش
انتخاب شده ( )FAO, 2002و بهصورت مجزا در داخل گلدانها
کشت شدند و پس از استقرار کامل 4 ،گیاهچه لوبیا و  8گیاهچه
گندم در گلدانهای مربوطه حفظ گردید و تیمارهای شوری و
مکش ماتریک بر روی آنها اعمال شد.
تيمارهای شوری

تیمارهای شوری آب آبیاری ،بر اساس دامنه تحمل شوری هر
گیاه بر اساس جداول ارائه شده توسط فائو انتخاب شد ( FAO,
 )2002که شامل  5سطح ،معادل شوریهای  6 ،4 ،2 ،0/7و 8
دسی زیمنس بر متر برای آب آبیاری گیاه لوبیا و  16 ،8 ،4 ،2و
 20دسی زیمنس بر متر برای آب آبیاری گیاه گندم بودند.
بهمنظور تهیه محلولهای مذکور از نمک کلرید کلسیم و کلرید
سدیم به نسبت  1:3استفاده شد تا از اثر تخریبی سدیم بر
ساختمان خاک جلوگیری شود.

تيمارهای مکش ماتريک

بر اساس هدف آزمایش تیمارهای مکش ماتریک  10 ،6 ،2و 33
کیلو پاسکال در نظر گرفته شد .مکشهای ماتریک  2-10کیلو
پاسکال با استفاده از تانسیومترهای دستساز و مکش ماتریک
 33کیلو پاسکال توسط تانسیومتر معمولی اعمال شد .تانسیومتر
دستساز برگرفته از دستگاه جعبه شن بود ،به این نحو که یک
کالهک متخلخل در داخل خاک گلدان توسط یک لوله
(شیلنگ) به مخزن آبی با سطح پایه مشخص وصل میشد.
بنابراین اختالف ارتفاع مشخصی بین سطح آب پایه و وسط
کالهک داخل خاک وجود داشت .در صورت وجود رطوبت
اضافی در داخل گلدان نسبت به سطح پایه ،آب از طریق ستون
آویزان آب خارج میشد و یا هنگام کم بودن رطوبت خاک ،آب
از داخل بطری وارد گلدان میشد و به این ترتیب مکش ماتریک
خاک کنترل میشد (جزئیات بیشتر در مقاله ( Mohammadi et
 al., 2016آورده شده است).
اندازهگيری نرخ تبخير -تعرق

گلدانهای تحت مکشهای  2-6کیلو پاسکال روزانه با
محلولهای مشخص ،آبیاری شده (شستشو شده) و با استفاده از
تانسیومترهای دستساز ،رطوبت گلدانها در مکش مورد نظر
کنترل گردید .بنابراین تغییرات رطوبت و بهتبع آن تغییرات
شوری خاک وجود نداشت و شوری محلول خاک بهطور پیوسته
در تعادل با شوری محلول آب آبیاری بود .میزان آب مصرفی
روزانه هر گلدان (میزان تبخیر-تعرق )ET ،بـا توجه به اختالف
میزان آب آبیاری و زهکشی بدست آمد ( Khataar et al.
 .)2017a,b,cدر مکش ماتریک  33کیلو پاسکال به دلیل عدم
زهکشی ،ابتدا گلدانها با شوریهای مشخص آبیاری شدند.
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هنگامیکه شوری خاک به میزان مورد نظر رسید ،ادامه آبیاری
با آب مقطر صورت گرفت .در کنار این گلدانها ،گلدانهای
کامالً مشابهی با شرایط مذکور ،اما فاقد گیاه تهیه شد و با توجه
به اندازهگیری میزان آب مصرفی و آب زهکشی شده که در
بطریها تجمع یافته بود ،میزان تبخیر ( )Eمحاسبه و میزان
تعرق خالص ( )Tمطابق رابطه زیر برآورد گردید ( Khataar et
:)al. 2018
T≈ ET-E

مجموعاً  240گلدان برای دو گیاه (لوبیا و گندم) ،دو نوع
بافت مختلف خاک (لوم شنی و لوم رسی) با  5سطح شوری و 4
سطح مکش ماتریک با سه تکرار آماده شد.
بررسي و ارزيابي توزيع مجدد آب و نمک

در یک آزمایش مکمل و جهت بررسی توزیع مجدد آب و نمک،
گلدانهای کاشته شده با شرایطی که در باال بیان گردید ،تهیه
شد و مکش  10کیلو پاسکال بر روی آنها اعمال گردید .سپس
گلدانها با محلولهای مشخص (شوریهای  6 ،4 ،2 ،0/7و 8
دسیزیمنس بر متر برای لوبیا و  16 ،8 ،4 ،2و  20دسیزیمنس
بر متر برای گندم) بهطور پیوسته شستشو شدند تا میزان شوری
آب آبیاری با شوری آب خروجی برابر شود .سپس با اندازهگیری
دقیق میزان رطوبت خاک ،میزان مشخصی محلول به گلدانها
اضافه شد (تا خاکها به حد اشباع رسند) و پس از آن آبیاری
متوقف گردید .در ادامه مقدار آب و شوری زهکشی ،در فواصل
زمانی کوتاه اندازهگیری شد .زمانی که خروج آب از گلدانها
متوقف گشت ،در فواصل زمانی مشخص ،توسط یک مینیآگر از
سه عمق مشخص گلدان ،خاکها نمونهبرداری شده و مقدار
شوری و رطوبت وزنی آنها تعیین شد .نمونهبرداری تا خشک
شدن کامل خاک ادامه داشت.
تجزيههای آماری

این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل و با طرح پایه کامالً
تصادفی با سه تکرار اجرا شد .برای تجزیه و تحلیل آماری
اطالعات بدست آمده ،از نرمافزار  SAS 9.1.3استفاده شد .اثر
تیمارها و همچنین اثر متقابل بین آنها با استفاده از آزمون چند
دامنهای دانکن بررسی شد .نمودارها با نرمافزار  Excel 2013رسم
گردید.

نتايج و بحث
شکل ( )2تغییرات میزان تبخیر را بهصورت تابعی از زمان تحت
مکشها و شوریهای مختلف نشان میدهد .در هر دو خاک
تحت مکشهای کمتر از  10کیلو پاسکال و در همه سطوح
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شوری ،میزان تبخیر بسیار نزدیک به هم بوده و تفاوت در روند
افزایشی آن نیز با گذشت زمان بسیار ناچیز است .به عبارت
دیگر میتوان بیان کرد که در  h˂10کیلو پاسکال ،افزایش
شوری و مکش ماتریک منجر به کاهش معنیدار تبخیر نمی-
شود .این همپوشانی میزان تبخیر در شرایط مذکور ،در خاک
لوم شنی بسیار بیشتر از خاک لوم رسی است.
در مکشهای باالتر از  10کیلو پاسکال با افزایش مکش،
به دلیل افت فراهمی آب جهت تبخیر و در عین حال افزایش
نیروی جذب آب توسط ذرات خاک و یونهای موجود در آن،
پتانسیل آب نیز کاسته میشود و نهایتاً موجب کاهش تبخیر
میگردد ( Sepaskhah, and Ghasemi. 2008;Slama et al.,
 .)2007; Wani et al., 2013لذا کمترین میزان تبخیر از سطح
هر دو خاک و در همه سطوح شوری در باالترین سطح مکش
( 33کیلو پاسکال) مشاهده میشود و این اختالف در خاک لوم
شنی و زمانهای طوالنی ،بارزتر است .همچنین در این مکش،
اثر شوری به حداکثر میزان رسیده و موجب افت  19درصدی
نرخ تبخیر در هر دو خاک شده است (شکل .)2
مقایسه دو خاک نشان میدهد که در خاک لوم رسی در
مکش  10کیلو پاسکال و در شوری  20دسی زیمنس بر متر،
میزان تبخیر در حد فاصل بین میزان تبخیر در سطوح مکش-
های  33کیلو پاسکال و سایر مکشها ( h ≤10کیلو پاسکال)
میباشد .با کاهش شوری در این مکش ،میزان تبخیر افزایش
یافته و به مقدار تبخیر در مکشهای کوچکتر از  10کیلو
پاسکال نزدیک میشود و شیب آن نیز با گذشت زمان بیشتر
میگردد .اما در خاک لوم شنی و در مکش  10کیلو پاسکال،
نرخ و مقدار تغییرات تبخیر در همه سطوح شوری شبیه به هم
است (شکل .)2
شکل ( )3نشان میدهد که نسبت بین نرخ تعرق به
تبخیر با افزایش شوری کاهش مییابد و شیب کاهشی آن با
افزایش مکش ماتریک کاسته میشود .به طوری که تحت مکش
 33کیلو پاسکال ،نسبت بین نرخ تعرق به تبخیر بهویژه برای
گیاه گندم تحت همه سطوح شوری تقریباً ثابت است .در مکش-
های کم ،شوری به شدت میزان عملکرد و بهتبع آن نرخ تعرق را
کاهش میدهد ( ،)Khataar et al. 2017aدر حالی که اثر معنی-
داری بر نرخ تبخیر ندارد (شکل  ،)2بنابراین نسبت بین تعرق به
تبخیر به شدت کاهش مییابد (شکل  .)3اما با افزایش مکش
ماتریک و تشدید اثر شوری بر نرخ تبخیر (شکل  ،)2شیب
کاهشی نسبت بین تعرق به تبخیر کاهش یافته و به سمت یک
سوق مییابد (شکل .)3
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7300
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6300

SL

6300

5300

5300
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2300

EC=0.7dS/m, h=6kPa

ميزان تبخير ()cm3

EC=8dS/m, h=2kPa

3300

3300
2300
1300
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EC=8dS/m, h=6kPa

300
15
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9

6

ميزان تبخير ()cm3
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4300

4300

300

3

15

روزهای پس از اعمال تيمار

12

9

6

3

روزهای پس از اعمال تيمار

شکل  .2تغييرات ميزان تبخير تجمعي از سطح خاک بهصورت تابعي از زمان تحت مکشهای ماتريک و شوریهای مختلف در خاک لوم شني ( )SLو لوم رسي
()CL

مقایسه دو خاک نشان میدهد که میزان نسبت بین تعرق
به تبخیر در خاک لوم شنی بسیار بیشتر (تقریباً دو برابر) از
خاک لوم رسی است که نشاندهنده کم بودن نرخ تبخیر در این
خاک است .همچنین در هر دو خاک و تحت همه سطوح
شوری ،بیشترین نسبت بین تعرق به تبخیر ،در مکش  33کیلو
پاسکال مشاهده میشود و کمترین میزان آن نیز مربوط به
مکش  2کیلو پاسکال است (شکل  .)3میزان تعرق رابطه
مستقیمی با میزان عملکرد دارد .بنابراین میتوان بیان کرد که
احتماالً تحت همه سطوح شوری ،با کاهش رطوبت میزان کارایی
مصرف آب افزایش یافته استEbrahimi and Hasanpour .
 )2015(darvishiنیز گزارش کردند که با کم آبیاری و حذف آن
قسمت از آب آبیاری که تأثیر معنیداری بر افزایش عملکرد
ندارد ،میزان تبخیر کاهش یافته و کارایی مصرف آب افزایش
مییابدSepaskhah, and ،Rafiee, and Shakarami. 2010 .
 Ghasemi. 2008و Sepaskhah, and Khajehabdollahi. 2005
نیز نتایج مشابهی را ارائه کردند و نشان دادند که با کم آبیاری
میتوان تا حدود زیادی بر شدت و میزان تبخیر فائق آمد و در
عین حال میزان راندمان عملکرد را تا حدود زیادی حفظ کرد.
در خاکهای ریزبافت به دلیل باال بودن هدایت هیدرولیکی در
مکشهای زیاد نسبت به خاکهای سبکتر ،این اثر مشهودتر
است (.)Chorbanian et al. 2014
شکل ( )4نشان میدهد که با کاهش رطوبت ،میزان
شوری خاک بهصورت غیرخطی افزایش مییابد .میزان افزایش
شوری ،بستگی به ویژگیهای هیدرولیکی خاک دارد و با افزایش

سرعت زهکشی از مقدار آن کاسته میشود ،چرا که زهکشی
موجب خروج نمک از ناحیه گسترش ریشه میشود .این در
حالی است که در فرایند تبخیر به دلیل کاهش رطوبت و بهتبع
آن افزایش غلظت نمک محلول خاک ،شوری خاک روند افزایشی
دارد ( .)Mohammadi and Khataar 2017سرعت زهکشی در
خاک لوم شنی بیشتر است و بنابراین رطوبت آن ،کمتر از خاک
لوم رسی ،تحت تأثیر تبخیر که عامل افزایش شوری خاک می-
باشد ،قرار میگیرد .برای مثال در دامنه رطوبتی  0/25 -0/35و
در شوری  8دسی زیمنس بر متر ،میزان افزایش شوری ،در
خاک لوم شنی  28درصد و در خاک لوم رسی  35درصد می-
باشد.
جدول ( )2توزیع مجدد نمک را با گذشت زمان برای گیاه
گندم و لوبیا در پروفیل خاک لوم رسی و لوم شنی نشان می-
دهد .در ابتدا ( 7روز پس از اشباع) شوری عصاره خاک لوم رسی
و لوم شنی ،برای هر دو گیاه گندم و لوبیا و در همه عمقهای
مختلف خاک ،کمتر از شوری آب آبیاری اولیه ( )EC0میباشد.
با گذشت زمان به دلیل کاهش رطوبت از طریق تبخیر ،شوری
عصاره خاک افزایش یافته و در نهایت  30روز پس از اشباع
خاک ،شوری به بیشترین مقدار خود رسیده و بیشتر از شوری-
های اولیه میشود .برای مثال برای گندم در خاک لوم رسی
تحت شوری  8دسی زیمنس بر متر ،ابتدا (روز  7پس از اشباع)
شوری خاک در عمق  2/5سانتیمتر حدود  6/36دسی زیمنس
بر متر است ولی در  30روز پس از اشباع ،شوری عصاره خاک
به  13/52دسی زیمنس بر متر افزایش یافته است .میزان باال
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رفتن شوری خاک با گذشت زمان ،کامالً وابسته به شوری آب
آبیاری است و با افزایش شوریهای اولیه روند افزایشی شوری
خاک شدیدتر است .برای مثال در شرایط مذکور و تحت شوری
 2دسی زیمنس بر متر ابتدا شوری خاک حدود  4دسی زیمنس
بر متر است و پس از گذشت  30روز مقدار آن به  5/2دسی
زیمنس بر متر افزایش یافته است که این اختالف ( 1/2دسی

زیمنس بر متر) بسیار کمتر از مقدار نظیر آن در تیمار تحت
شوری  8دسی زیمنس بر متر ( 7/16دسی زیمنس بر متر)
میباشد .به عبارت دیگر برای هر دو گیاه و در هر دو خاک،
تحت شوری اولیه کم ،با گذشت زمان تغییرات شوری در عمق-
های مختلف خاک نزدیک به هم است اما هنگامیکه شوری
اولیه افزایش مییابد تفاوت نیز چشمگیرتر میشود (جدول .)2
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شکل  .3تغييرات ميزان نسبت تعرق به تبخير بهصورت تابعي از شوری تحت مکشهای ماتريک مختلف در خاک لوم شني ( )SLو لوم رسي ( )CLبرای گياه گندم
و لوبيا
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L
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شکل  .4تغييرات شوری خاک بهصورت تابعي از رطوبت خاک لوم شني( )SLو لوم رسي ( ،)CLتحت شوریهای اوليه ( 0/7- )EC0و  8دسي زيمنس بر متر
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جدول  .2تغييرات توزيع مجدد نمک در پروفيل خاک لوم شني ( )SLو لوم رسي ( )CLبا گذشت زمان ،تحت شوریهای اوليه آب آبياری ( )EC0برابر  2و  8دسي
زيمنس بر متر برای گياه گندم و  0/7و  4دسي زيمنس بر متر برای گياه لوبيا

روزهای پس از اشباع
عمق

پروفیل cm

 7روز
2/5

12/5

 10روز
22/5

2/5

12/5

 16روز
22/5

2/5

12/5

 23روز
22/5

2/5

12/5

 30روز
22/5

12/5

2/5

22/5

3/19 4/12 Wheat, CL, EC0=2dSm-1

2/58

3/11

3/19

3/14

5/05

4/47

4/32

5/2

4/93

4/74

5/2

4/93

5/06

4/84

4/80

8/36

7/48

5/62

10/0

10/0

9/30

10/0

9/97

9/30

13/5

14/3

13/6

2/48 2/92 Wheat, SL, EC0=2dSm-1

2/47

2/48

2/48

1/91

3/91

3/81

3/47

4/33

4/03

3/70

4/33

3/81

3/47

6/76

8/64

4/99

5/04

6/58

9/26

8/87

9/21

7/84

8/87

9/72

9/26

10/1

13/4

3/04 2/92 Bean, CL, EC0=0.7dSm-1

2/44

4/16

4/23

3/91

3/83

4/23

3/97

4/30

3/95

3/97

4/30

4/49

3/97

4/13 5/95 Bean, CL, EC0=4dSm-1

4/48

6/62

5/30

5/16

6/36

5/59

6/31

7/63

7/23

6/04

8/45

7/94

7/58

1/54 Bean, SL, EC0=0.7dSm-1

1/63

1/61

1/77

1/86

1/91

3/34

2/73

2/39

3/34

3/32

3/21

3/57

3/16

3/05

3/72 Bean, SL, EC0=4dSm-1

3/66

2/78

4/42

4/23

4/43

6/93

6/59

6/00

7/31

7/39

7/07

7/31

7/39

7/07

6/36 Wheat, CL, EC0=8dSm-1
شوری پروفیل

4/38 Wheat, SL, EC0=8dSm-1

dSm-1

اولیه کم ،در زمانهای اولیه پس از اشباع (روزهای  7و ،)10
شوری عصاره در هر دو خاک بسیار نزدیک است و با گذشت
زمان این افزایش چشمگیرتر میشود .زیرا در زمانهای اولیه،
نرخ زهکشی بسیار بیشتر از نرخ تبخیر تعرق است .بنابراین به
دلیل عدم افزایش شوری از طریق زهکشی ،تفاوت شوری
عصارهها در زمانهای اولیه ناچیزتر از زمانهای طوالنیتر است
که تبخیر بر میزان زهکشی غالب میشود.
تغییرات توزیع مجدد شوری برای گیاه لوبیا مانند گندم
نشان میدهد که در خاک لوم رسی در همه عمقها ،افزایش
شوری بیشتر از خاک لوم شنی است .برای مثال در خاک لوم
رسی تحت شوری  0/7دسی زیمنس بر متر ،شوری نهایی در
عمق  2/5سانتیمتر برابر  4/3دسی زیمنس بر متر است در
حالی که در همین شرایط برای خاک لوم شنی شوری عصاره
خاک در روز  30برابر  3/57میباشد .تغییرات توزیع شوری با
افزایش عمق برای گیاه لوبیا ،در هر دو خاک تحت همه
شوریهای اولیه ،تقریباً ثابت است.

جدول ( )2نشان میدهد که برای گیاه گندم در خاک لوم
رسی در همه عمقها ،به دلیل بیشتر بودن نرخ تبخیر ،افزایش
شوری بیشتر از خاک لوم شنی است .برای نمونه در خاک لوم
رسی تحت شوری  2دسی زیمنس بر متر شوری نهایی در عمق
 2/5سانتیمتر برابر  5/2دسی زیمنس بر متر است .در حالی که
در همین شرایط برای خاک لوم شنی شوری عصاره خاک در
روز  30برابر  4/33دسی زیمنس بر متر میباشد .تغییرات توزیع
شوری برای گیاه گندم در هر دو خاک تحت شوری اولیه کم ،با
افزایش عمق تقریباً ثابت است .اما در شوری اولیه زیاد در خاک
لوم شنی با افزایش عمق شوری خاک نیز افزایش مییابد.
احتماالً در خاک لوم شنی به دلیل درشتتر بودن منافذ آن
نسبت به خاک لوم رسی ،نفوذ عمقی آب راحتتر صورت گرفته
و متعاقباً امالح نیز به عمق بیشتری انتقال یافتهاند .همچنین
این خاک به دلیل دارا بودن منافذ ریز کمتر که عامل اصلی
انتقال آب از طریق تبخیر میباشد ،تجمع شوری را در سطح
خود کمتر ایجاد میکند ( .)Khataar et al. 2012همچنین
جدول ( )2نشان میدهد که برای گیاه گندم بهویژه در شوری

جدول  .3تغييرات توزيع مجدد رطوبت در پروفيل خاک لوم شني ( )SLو لوم رسي ( )CLبا گذشت زمان ،تحت شوریهای اوليه آب آبياری ( )EC0برابر  2و 8
دسي زيمنس بر متر برای گياه گندم و  0/7و  4دسي زيمنس بر متر برای گياه لوبيا
روزهای پس از اشباع
عمق پروفیل

 7روز

رطوبت پروفیل %

12/5

Wheat, CL, EC0=2dSm-1

21/0

21/4

23/1

21/0

21/4

22/6

15/3

15/2

15/4

10/0

10/8

11/5

7/6

8/3

8/3

Wheat, CL, EC0=8dSm-1

22/3

24/6

25/3

22/3

23/1

23/6

16/8

19/1

19/6

12/5

13/8

15/2

8/5

8/2

9/1

Wheat, SL, EC0=2dSm-1

9/6

9/2

9/6

5/9

6/0

5/8

4/6

4/5

4/2

3/9

3/9

4/2

3/2

3/5

3/4

Wheat, SL, EC0=8dSm-1

11/9

13/1

13/9

10/1

10/6

10/4

6/5

7/2

7/3

5/5

5/3

5/5

3/2

3/7

4/4

Bean, CL, EC0=0.7dSm-1

21/7

20/3

24/9

18/4

18/3

18/5

15/5

15/0

16/2

10/5

11/4

12/0

7/2

7/8

7/8

Bean, CL, EC0=4dSm-1

21/3

21/7

23/9

19/6

21/7

21/3

17/6

18/6

18/9

12/1

12/9

13/2

9/0

10/9

9/3

Bean, SL, EC0=0.7dSm-1

15/7

17/8

18/9

15/7

17/0

18/0

11/8

13/3

13/4

9/0

8/8

9/0

5/4

5/9

5/7

Bean, SL, EC0=4dSm-1

10/9

13/5

14/7

9/5

12/2

13/5

8/2

10/5

10/9

7/3

7/7

8/2

5/1

6/1

6/1

cm

2/5

12/5

 10روز
22/5

2/5

12/5

 16روز
22/5

2/5

12/5

23روز
22/5

2/5

12/5

30روز
22/5

22/5

2/5
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جدول ( )3توزیع مجدد رطوبت را با گذشت زمان ،برای
گیاه گندم و لوبیا در پروفیل خاک لوم رسی و لوم شنی نشان
میدهد .با افزایش زمان به دلیل تبخیر و زهکشی میزان رطوبت
خاک کاهش مییابد .تغییرات رطوبت به دلیل باال بودن تبخیر
در خاک لوم رسی بیشتر از خاک لوم شنی است .برای مثال
برای گیاه لوبیا در شوری  0/7دسی زیمنس بر متر میزان
رطوبت در زمان اولیه (7روز پس از اشباع) برابر با  21/7و
 15/7درصد و در زمان پایانی (30روز پس از اشباع) برابر  7/2و
 5/4درصد به ترتیب برای خاک لوم رسی و لوم شنی در عمق
 25سانتیمتر است .مقایسه شوریهای اولیه نیز نشان میدهد
که تفاوت کاهش رطوبت با زمان در شوریهای اولیه زیاد کمتر
از شوریهای اولیه کم است .برای نمونه در شرایط مذکور و در
خاک لوم شنی تفاوت رطوبت با گذشت زمان (بین روز  7تا 30
پس از اشباع) در شوری  0/7دسی زیمنس بر متر برابر 10/3
درصد و در شوری  4دسی زیمنس بر متر برابر  5/8درصد می-
باشد .میزان تغییرات رطوبت خاک لوم شنی و لوم رسی با عمق
برای هر دو گیاه گندم و لوبیا بسیار ناچیز است و با گذشت
زمان ،رطوبت تقریباً در تمامی عمقهای پروفیل خاک یکسان
است .به بیان دیگر میتوان بیان کرد که نرخ نفوذ عمقی آب و
سرعت تبخیر -تعرق تا حدودی برابر بوده و موجب تعادل
رطوبتی در پروفیل خاک شده است .این نتایج برای هر دو گیاه
تقریباً یکسان است و تفاوتی بین توزیع رطوبتی خاک این دو
گیاه مشاهده نمیشود.

نتيجهگيری
در این پژوهش تغییرات میزان تبخیر تحت مکشها و شوری-
های مختلف و همچنین توزیع مجدد نمک و رطوبت با گذشت
زمان در پروفیل دو خاک لوم رسی و لوم شنی مورد بررسی قرار
گرفت .با گذشت زمان ،رطوبت خاک از طریق زهکشی و تبخیر-
تعرق کاهش مییابد .کاهش رطوبت از طریق زهکشی ،بر روند
تغییرات شوری خاک تأثیر قابلمالحظهای ندارد درحالیکه
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تبخیر ،موجب افزایش شوری خاک میشود .بنابراین با گذشت
زمان و کاهش رطوبت ،نرخ تبخیر بر میزان زهکشی غالب شده
و افزایش شوری تشدید میشود .این اثر با سنگینتر شدن بافت
خاک و متعاقباً افزایش احتمالی فراوانی منافذ ریز خاک ،بیشتر
میگردد .شوری آب آبیاری نرخ تبخیر را کاهش میدهد و این
اثر در رطوبتهای کمتر چشمگیرتر است .زیرا در رطوبتهای
زیاد خاک ( h≤ 6کیلو پاسکال) ،میزان آب کافی جهت تبخیر
فراهم است و علیرغم شوری زیاد ،آب با سرعت زیادی از سطح
خاک تبخیر میشود .نتایج نشان میدهد که تغییرات توزیع
مجدد رطوبت و نمک در عمقهای کم خاک (عمق 25
سانتیمتر مورد بررسی در این پژوهش) قابلمالحظه نیست و
احتماالً تعادلی بین میزان زهکشی و تبخیر -تعرق در پروفیل
خاک حاکم است .در شوریهای اولیه کم ،تغییرات توزیع شوری
و رطوبت با گذشت زمان بسیار کم است در حالی که با افزایش
شوری آب آبیاری ،این تفاوتها بهویژه با افزایش درصد رس
خاک ،بسیار چشمگیرتر میشود .اثر نوع گیاه بر توزیع مجدد
نمک و رطوبت پروفیل خاک ناچیز است و میتوان بیان کرد که
نسبت به نوع خاک و میزان شوری ،نوع گیاه نقش مهمی در این
راستا ایفا نمیکند .با توجه به نتایج این تحقیق میتوان بیان
کرد که بهمنظور کاهش نرخ تبخیر و بهتبع آن کاهش شوری
خاک ،باید رطوبت خاک در حداقل میزانی حفظ شود که در
عین داشتن عملکرد مناسب بتوان به ایدهآلترین میزان کارایی
مصرف آب دستیافت .یکی از راهکارهای رسیدن به این مهم،
اجتناب از آبیاریهای سطحی و متواتر از جمله قطرهای و بارانی
است ،که سطح خاک را نزدیک اشباع نگاه میدارد و حجم
وسیعی از آب را صرف تبخیر میکند .همچنین با استفاده از این
راهکار در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران ،میتوان
نقش نوع خاک و کیفیت آب آبیاری را به کمترین میزان رساند.
بنابراین مدیریت منابع آب و خاک بهبود یافته و کمک شایانی
در حفظ این منابع میشود.
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