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چکیده
افزايش جمعيت و کاهش منابع آب شيرين موجب شده است که آب شور به عنوان منبع بسيار تاثيرگذاري به منظور توليد بيشتر موادغذايی پيشنهاد گردد .آبياري با
آب شور اثرات نامطلوبی بر روي خاک ميگذارد .اين مطالعه به منطور بررسی تاثير رينگ مروس بر توزيع شوري خاک انجام شده است .از دو تيمار اصلی بدون استفاده
از رينگ مروس ) (Tو استفاده از رينگ مروس ) (RTو دو تيمار آب شيرين و شور به عنوان تيمار فرعی استفاده گرديد .نمونه برداري از نمونه هاي خاک در  54و 09
روز پس از شروع آبياري در سطح خاک و اعماق  09و  09سانتيمتر انجام گرفت .نتاج نشان داد که در تيمار آب شور در هر دو زمان نمونه برداري ميزان هدايت
الکتريکی در تيمار استفاده از رينگ مروس نسبت به تيمار بدون استفاده از رينگ مروس کاهش می يابد .به طور کلی می توان بيان نمود که با استفاده از رينگ مروس
ميزان هدايت الکتريکی در عمق خاک کاهش می يابد .اين مقدار کاهش با استفاده از آبياري با آب شور و در تيمار با استفاده از رينگ مروس نسبت به تيمار بدون
استفاده از رينگ مروس در نمونه برداري  54روزه در سطح خاک و اعماق  09و  09سانتيمتر بترتيب به ميزان  8 ،0و  0درصد و در نمونه برداري  09روزه به ميزان ،0
 90و  390درصد بود

کلمات کليدي:

.1

شوری ،رینگ مروس ،ستون خاک

مقدمه
جمعيت دنيا در سال  0999برابر  0/0ميليارد نفر و در سال  0904برابر  8/4ميليارد نفر خواهد بود .افزايش جمعيت به تنهايی و با حفظ سطح فعلی

تامين غذا نياز به افزايش توليدات کشاورزي در حدود  59-49درصد در طی سی تا چهل سال آتی را ضروري میسازد (در کشورهاي توسعه يافته 09
درصد افزايش و در کشورهاي در حال توسعه  09درصد افزايش)()33
اراضی آبی در حال حاضر  34درصد اراضی قابل کشت را تشکيل میدهند ولی اين اراضی حدود  00درصد از غذاي دنيا را تامين مینمايند.
تخمين زده می شود که جهت تامين نيازهاي جهانی غذا ،اراضی آبی دنيا بايد ساالنه  0/04درصد رشد داشته باشد .در حاليکه رشد ساالنه توسعه اراضی
آبی در دنيا در حال حاضر حدود  3درصد میباشد ،ولی توسعه آبياري در حال حاضر کمتر از يک درصد در سال است(.)0
افزايش جمعيت و کاهش منابع آب شيرين از طرف ديگر موجب شده است که راهکارهاي متفاوتی براي استفاده از منابع آب به منظور توليد بيشتر
پيشنهاد گردد .استفاده از آبهاي غير متعارف ،استفاده از آب شور و استفاده از تکنولوژيهاي نو از اين قبيل راهکارها هستند .استفاده از فاضالب به
عنوان راهکاري براي استفاده از آبياري میباشد .آزمايشی در ستونهاي پلی اتيلنی به ارتفاع  349و قطر  33سانتی متر در  9دوره  34روزه در گلخانه
تحقيقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد .فاضالب خام و فاضالب تصفيه شده تصفيه خانه پرکندآباد در ستونهاي پر شده از خاک لوم شنی ،در
شرايط غرقاب متناوب به کار برده شدند .فاضالب خام و فاضالب تصفيه شده تصفيه خانه پرکندآباد در ستونهاي پر شده از خاک لوم شنی ،در
شرايط غرقاب متناوب به کار برده شدند .در پايان آزمايش ،پارامترهايی مانند اسيديته ،شوري ،نسبت جذب سديم ،نيتروژن– نيتراتی ،فسفر –
فسفاتی ،کربن آلی کل و دو فلز سنگين نيکل و کادميم در نمونههاي زه آب جمع آوري شده از ستونهاي خاک اندازه گيري شدند نتايج به دست
آمده بيانگر آن است که ميا نگين مقدار تمام پارامترهاي فوق) به جز اسيديته ( در زه آبهاي خروجی ،همواره کمتر از ميانگين مقدار آن در
فاضالبهاي ورودي به ستونهاي خاک است اما با استمرار کاربرد فاضالبها در طول زمان بر مقدار آنها افزوده شده است(.)0
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منابع آب شور به دليل فراوانی بهترين منبع آب به شمار می روند .استفاده از آب شور اثرات متفاوتی بر روي گياه و خاک میگذارد .مصطفی زاده
و همکاران ( )0999با بررسی تاثير شوري آب آبياري و ميزان آبشويی  ،ويژگيهاي شيميايی خاک را بررسی نمودند وو بيان نمودند که شوري آب
آبياري ،شوري خاک و  SARخاک را افزايش می دهد و اين افزايش در اليه هاي بااليی نسبت به پائينی بيشتر است(.)0
در منطقه رودشت اصفهان با بکارگيري سه کيفيت آب آبياري با شوريهاي  8/99 ،0/04و  33/03دسی زيمنس بر متر و دو تيمار آبشويی شامل
بدون آبشويی و  94درصد آبشويی ،عملکرد محصول گلرنگ بررسی گرديده است .نتايج حاصل از تجزيه شيميايی خاک نشان داده است که تيمار
آبشويی سبب کاهش مقدار  SARو ميزان سديم به خصوص تا عمق  09سانتيمتري خاک گرديده است .تيمار شوري آب تاثير معنی داري بر عملکرد
دانه گلرنگ داشته است .با باال رفتن ميزان شوري از  0/04به  33/03دسی زيمنس بر متر از مقدار عملکرد دانه به ميزان  09/5درصد کاسته شده است(.)4
در اين بررسی تيمارهاي مختلف مديريت استفاده از آبهاي با کيفيتهاي متفاوت شوري با هدايت الکتريکی غير شور  0/9-3/8دسی زيمنس بر
متر ،لب شور  0/0-5/0دسی زيمنس بر متر و شور  39/4-8/0دسی زيمنس بر متر استفاده گرديده است .محصوالت متفاوتی (گندم ،جو ،پنبه و
آفتابگردان) کشت گرديده است .نتايج نشان داد که مصرف آب لب شور پس از مرحله استقرار گياه براي توليد دانه جو ،دانه گندم ،وش پنبه و دانه
آفتابگردان به ترتيب  3/3 ،0/3 ،0/0و  9/08کيلوگرم عملکرد در متر مکعب آب حاصل گرديده است .نتايج اين تحقيق نشان داده است که در شرايطی
که آب شور و يا لب شور داراي ارزش توليدي کمی باشد میتوان با کاربرد مقدار کمی آب غير شور ضمن افزايش کارايی مصرف بازاء آب غير شور،
مصرف آبهاي شور و لب شور را نيز با کارايی بهتر استفاده نمود(.)5
يکی از روشهاي مديريتی جهت استفاده از آبهاي شور و لب شور ،تلفيق آب شور و معمولی میباشد .هدف اين تحقيق ،بررسی چهار
روش تلفيق آب شور) هدايت الکتريکی  33دسی زيمنس بر متر (و معمولی) هدايت الکتريکی  0دسی زيمنس بر متر ( و تأثير هر رژيم روي
عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم آفتابگردان بود .کرت هاي اصلی شامل  0رقم آفتابگردان بوده و در کرت هاي فرعی از  5رژيم آبياري ) -3
تيمار شور معمولی -0 ،تيمارآب معمولی شور -0 ،آبياري يک در ميان و  -5آبياري مخلوط ( استفاده شد .نتايج نشان داد که تيمار آبياري شور
معمولی به دليل اعمال شوري خاک کمتر و امکان دستيابی بيشتر به آب معمولی در اليه سطحی ،بهترين عملکرد را در مقايسه با سه تيمار ديگر
داشته است .رژيم شور معمولی به دليل تحميل تنش شوري کمتر به هر دو رقم ،باعث توليد بهترين ارتفاع و بيشترين قطر در دو رقم شده است و
هر چه رژيمهاي اعمالی به طرف تنش شوري گرايش يافته از ميزان ارتفاع و قطر ساقه کاسته شده است(.)9
تجمع نمکها ي قابل حل در خاک متناسب با مقدار نمک آب آبياري و تبخير آب از سطح خاک ،افزايش میيابد .به عالوه ،تبخير و تعرق
میتواند سبب حرکت آب سفرههاي زيرزمينی کم عمق (و همچنين نمک) به سمت باال شده و وارد منطقه توسعه ريشه گردد ،که در نتيجه شوري
خاک افزايش میيابد [.]8
براي بررسی تأثير رينگ مروس بر مقدار شوري در آبياري جويچهاي ،تيمار اصلی شامل آب آبياري با استفاده از رينگ مروس و بدون استفاده از
رينگ مروس 0 ،نمونه در  4ماه به دست آمد .در هر نمونه ،ميزان هدايت الکتريکی ،مقدار سديم و مجموع مقادير کلسيم و منيزيم اندازه گيري گرديد.
نتايج نشان داد که ميزان هدايت الکتريکی ،مقدار سديم و مجموع مقادير کلسيم و منيزيم با گذشت زمان در نمونههاي تحت آب آبياري با رينگ
مروس نسبت به آب آبياري بدون رينگ مروس کاهش يافته است(.)39
با توجه به نياز استفاده از آب شور به منظور توليد بيشتر مواد غذايی و اثرات مخرب آن ،در اين پژوهش تاثير رينگ مروس بر شوري خاک
بررسی گرديد.
.2

مواد و روشها
اين مطالعه در گلخانه شيشهاي دانشکده کشاورزي ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،که در طول جغرافيايی ´ 43° 00شرقی و عرض جغرافيايی ´00° 00

شمالی و ارتفاع  3009متر از سطح دريا قرار گرفته است ،انجام شد .به منظور بررسی تاثير رينگ مروس بر شوري خاک از دو تيمار اصلی بدون استفاده
از رينگ ) (Tو استفاده از رينگ ) (RTبه عنوان تيمار اصلی و دو نوع آب به عنوان تيمار فرعی استفاده گرديد .مشخصات هر دو نوع آب در جدول
3-3

آمده است .آبياري با فاصله يک روز درميان و به اندازه  499سی سی انجام گرفت .ميزان آب استفاده شده با اندازه گيري اختالف رطوبت آب

در محدوده رطوبت مزرعه و  0روز پس از آن بدست آمده است .براي انجام اين تحقيق از  30ستون خاک به ارتفاع  3متر و قطر  30سانتيمتر استفاده
گرديد .انتهاي ستونهاي خاک با استفاده از ي ک اليه پارچه متقال ،يک اليه پالستيک که داراي سوراخی به قطر  4سانتيمتر و يک اليه توري پالستيکی
به منظور تقويت مسدود گرديد .داخل ستون از پائين حاوي  34-39سانتيمتر گراول و  94-99سانتيمتر خاک گذرنده از الک يک سانتيمتر پر گرديد.
مشخصات خاک استفاده شده در جدول  0 -3آمده است .نمونههاي خاک به منظور بررسی شوري از اعماق  9سانتيمتر ) 09 ،(I1سانتيمتر ) (I2و 09
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سانتيمتر ) (I3برداشت گرديد .نمونهها در آبياري بعد از  54روز ( )t1و  09روز ( )t2برداشت گرديد .عصاره بدست آمده ازنمونه هاي خاک با استفاده
از روش( 0:3خاک :آب) بدست آمد .پس از جمع آوري دادهها با استفاده از برنامه  SAS 9تحليل و تجزيه دادهها انجام گرفت.
جدول  1خصوصيات شيميايي تيمارهاي آب آبياري مورد استفاده
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3
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جدول  2خصوصيات شيميايي خاک مورد مطالعه در ابتداي آزمايش
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جدول  3خصوصيات فيزيکي خاک مورد مطالعه

درصد ذرات خاک

وزن مخصوص ظاهری خاک

شن

سيلت

رس

(گرم بر سانتیمتر مربع)

09

55

30

3/50

بافت خاک

لوم رس سيلتی

تکنولوژيهاي نو می توانند به عنوان عامل کاهش دهنده اثرات منفی آب شور يا فاضالب استفاده شود .از جمله اين تکنولوژيها استفاده از رينگ
مروس می باشد .هر عنصر ،هر مولکول ،نمونه طبيعی نوسان مولکولی مخصوص به خود را دارد .اين نوسان طبيعی منحصر به فرد بوده و از اين نظر به
خوبی با اثر انگشتان دست و يا دانههاي برف قابل مقايسه است .اين نوسانات مولکولی را میتوان شناسايی ،ثبت و ذخيره نمود و سپس با ايجاد تغييراتی
در نوسان اصلی ،نوسانات جديدي ايجاد نمود به طوري که اين نوسانات جديد ايجاد شده بر روي نوسانات اصلی به گونهاي تاثير گذارند تا سرانجام
خواص فيطيکی ماده يا مولکول در آب تغيير پيدا کند .رينگ مروس از نوعی آلياژ آلومينيوم – سيليسيوم – منيزيم به عنوان دستگاه حامل نوسانات
استفاده میشود(شيخ بهايی) .رينگ استفاده شده در اين مطالعه به اندازه  3/0اينچ بوده و در شکل  3مشاهده می گردد.

شکل -1تصویر رینگ مروس مورد استفاده

.3

نتایج
در جدول  5اثر متقابل آب آبياري و شوري بر هدايت الکتريکی آمده است .جدول  4اثر متقابل آب آبياري و زمان بر هدايت الکتريکی نشان داده

شده است .جدول  0اثر متقابل شوري و زمان بر هدايت الکتريکی را نشان می دهد.
جدول  4اثرات متقابل آب آبياري و شوري بر هدايت الکتريکي
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ميانگينهايی که داراي يک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  4درصد آزمون  LSDتفاوت معنی داري ندارند.

جدول  5اثرات متقابل آب آبياري و زمان بر هدايت الکتريکي

عمق خاک ()cm

0

زمان

30

t1

آب آبياري

t2

a

00

t1

b

t2

a

t1

b

t2
b

T

38/030

30/980

38/0

30/03

a

03/90

38/00

RT

38/030a

33/900b

39/40a

0/03c

30/43ab

39/43c

ميانگينهايی که داراي يک حرف مشترک هستند در سطح احتمال  4درصد آزمون  LSDتفاوت معنی داري ندارند.
جدول  6اثرات متقابل شوري و زمان بر هدايت الکتريکي
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بحث و نتیجه گیری
نتايج نشان داده شده در جدول  5بيان می کنند که در تيمار آب شيرين ( )S1از لحاظ آماري تغيير معناداري بين دو تيمار  Tو  RTرخ نداده است.

در تيمار آب شور ) (S2بين تيمارهاي  Tو  RTاز لحاظ آماري اختالف آماري در اعماق  09و  09سانتيمتر وجود دارد.
نتايج جدول  4نشان ميدهد که در هر دو تيمار بدون استفاده از رينگ مروس ( )Tو استفاده از رينگ مروس ()RTدر گذر زمان بين دو تيمار  t1و
 t2اختالف معناداري در سطح خاک و اعماق  09و  09سانتيمتر اختالف معناداري مشاهده میشود.
نتايج جدول  0نشان می دهد که در تيمار آب شيرين ( )S1و تيمار آب شور ) (S2با گذر زمان بين تيمارهاي  t1و  t2از لحاظ آماري اختالف
مشاهده می شود.
نتايج نشان ميدهد که در تيمار آب شيرين ميزان هدايت الکتريکی خاک در نمونه برداري در زمان ميانه آبياري در اليه سطحی  0درصد افزايش
يافته اما در اليه ميانی و انتهايی بترتيب به ميزان  0و  0درصد کاهش مشاهده شده است(شکل  .)0با گذشت زمان در نمونه برداري انتهاي دوره آبياري
ميزان هدايت الکتريکی خاک در اليه سطحی و اعماق  09و  09سانتيمتر به ترتيب  4 ،30و  00درصد کاهش نشان داده است(شکل.)0
در تيمار آب شور در هر دو زمان نمونه برداري ميزان هدايت الکتريکی در تيمار استفاده از رينگ مروس نسبت به تيمار بدون استفاده از رينگ
مروس کاهش نشان داده است .در نمونه برداري  54روزه پساز شروع آبياري ( )t1در سطح خاک و اعماق  09و  09سانتيمتر بترتيب به ميزان  8 ،0و 0
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درصد کاهش نشان داده است(شکل .)5در نمونه برداري  09روزه پس از شروع آبياري ( )t2به ميزان  90 ،0و  390درصد کاهش نشان داده
است(شکل.)4
کاهش مقدار هدايت الکتريکی خاک به دليل اثررينگ مروس و نوساناتی که توسط اين رينگ در آب پخش میشود ،ايجاد گرديده است .اين
نوسانات توانسته بر ساختارهاي نمکهاي محلول تاثير گذاشته و اين نمکها در پيوند بهتري با آب قرار گرفته و از ستون خارج شدهاند.
به طور کلی می توان گفت در زمانی که آب آبياري ،شور باشد تاثير رينگ مروس بر ميزان هدايت الکتريکی مشخصتر می باشد .در مطالعه اي با
استفاده از رينگ مروس که با هدف بررسی تاثير رينگ مروس بر گرفتگی قطره چکان ها انجام گرفته بود نتايج نشان داد تاثير رينگ مروس بر آب شور
بيشتر از آب شيرين بوده است(.)3

شکل  3مقایسه اثر تیمارهای  90روزه آب شیرین بر هدایت الکتریکی خاک

شکل  2مقایسه اثر تیمارهای 45روزه آب شیرین بر هدایت الکتریکی خاک

شکل  5مقایسه اثر تیمارهای  90روزه آب شور بر هدایت الکتریکی خاک

شکل  4مقایسه اثر تیمارهای 45روزه آب شور بر هدایت الکتریکی خاک

شکل  0و  9نشان می دهند که مقدار هدايت الکتريکی در هر دو تيمار استفاده و بدون استفاده از رينگ در زمان هاي نمونه برداري انتهاي دوره
آبياري نسبت به ميانه دوره آبياري نسبت کاهش يافته است .در شکل  8ميزان هدايت الکتريکی خاک در آبياري با آب شور در تيمار بدون استفاده از
رينگ مروس در زمان انتهاي نمونه برداري نسبت به زمان ميانه نمونه برداري در سطح خاک و اعماق  09و  09سانتيمتري به ميزان  35 ،08و 0
درصدکاهش يافته است .در تيمار استفاده از رينگ با بکارگيري آب شور (شکل  ) 0مشاهده می شود که ميزان هدايت الکتريکی در انتهاي دوره آبياري
( )t2نسبت به نمونه برداري در زمان ميانه آبياري در سطح خاک و اعماق  09و  09سانتيمتري به ميزان  09 ،50و  03درصد کاهش يافته است .به طور
کلی با استفاده از رينگ مروس می توان ميزان هدايت الکتريکی را در عمق خاک کاهش داد.
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شکل  7مقایسه اثر تیمارهای با رینگ آب شیرین بر هدایت الکتریکی خاک

شکل  0مقایسه اثر تیمارهای بدون رینگ آب شیرین بر هدایت الکتریکی خاک

شکل  9مقایسه اثر تیمارهای با رینگ آب شور بر هدایت الکتریکی خاک

شکل  8مقایسه اثر تیمارهای بدون رینگ آب شور بر هدایت الکتریکی خاک

بکارگيري تکنولوژي روز همچون رينگ مروس و استفاده از آب شور و لب شور می تواند راهکار مناسبی براي حفط منابع طبيعی و راهکاري
براي دستيابی به توسعه پايدار باشد.
.5

قدردانی
اين مطالعه با همکاري شرکت مروس ايران انجام گرفته است که تشکر و قدردانی میشود.
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