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 آب و آبياري پژوهشي مهندسي علمي فصلنامه

 1931زمستان  شماره دهم   سال سوم 

  شوری خاک بر الگوی تغييرپذیریو بافت خاک  یر همزمان مدیریت آبيتأث

 رفسنجان  های پسته اغب

 
 2، اردوان کمالی1عليرضا اوجی

 

 دانشجویی کارشناسی ارشد ی نامه ز پایانمقاله برگرفته ا

 
 42/30/19تاريخ دريافت: 

 94/31/19تاريخ پذيرش: 

 
 چکیده

گشاي مديريت بهینه و  راه بدون شک، اراضي کشاورزي ويژه در به ات خاک،خصوصی شناخت تغییرات زماني و مکاني

پراکنش قابلیت هدايت الکتريکي الگوي  بر، تأثیر مديريت آبي و بافت خاک در اين پژوهش. استريزي خاص مکاني  برنامه

 در 633اي منظم با ابعاد  شبکهر، منظو ي هرمزآباد رفسنجان مورد بررسي قرار گرفت. براي اين ي منطقه هاي پسته باغبخشي از 

سپس در هر  دست آمد. ي مشاهداتي به نقطه 77و مختصات جغرافیايي  گرديدي مطالعاتي اعمال  متر بر روي محدوده 633

هاي  انجام آزمايشپس از . گرفتصورت  برداري نمونهمتري  سانتي 943تا  03و  03تا  23، 23صفر تا  هاي نقطه، از عمق

خصوصیات مورد مطالعه، مراحل معمولي هاي کريجینگ  منظور ترسیم نقشه به ها، یايي الزم بر روي نمونهفیزيکي و شیم

 بافت خاک و مديريت آبي منطقهقابل توجه اثر ي  دهنده نشاننتايج . صورت پذيرفتافزار ايلويس  و تخمین در نرم واريوگرافي

ريزترشدن ، به عبارت ديگربود.  مطالعاتي در هر سه عمق طقهشمال منطرف  به از سمت جنوب در روند افزايش شوري خاک

از ها  از سوي ديگر، موجبات افزايش شوري خاک (روز 64به  40متوسط از )از يک سو و نیز افزايش دور آبیاري  بافت خاک

 .فراهم نموده استرا ي مطالعاتي  منطقهطرف شمال  سمت جنوب به

 

 .الکتریکی، مدیریت آبیقابليت هدایت ر، آما زمين: بافت خاک، های کليدی واژه

 

                                                           
. 31975932350، تلفن تماس دانشگاه ولي عصر )عج( رفسنجان خاکشناسي ي رشته ي ارشدکارشناسدانشجوي سابق  -9

claymineral_84@yahoo.com  

 a.kamali@vru.ac.ir . 3019-0434391عصر )عج( رفسنجان، تلفن تماس  استاديار گروه خاکشناسي دانشگاه ولي -4
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 1931 زمستان شماره دهم   سال سوم 

مقدمه
هاي مهم اراضي براي تولید  خاک از محدوديت شوري

اين  .(4399، و همکاران دي)محصوالت کشاورزي است 

خشک که مقدار  نیمه ويژه در مناطق خشک و  محدوديت به

بیش  تبخیر و تعرق پتانسیل از مقدار بارندگي زيادتر است،

بردي و ويل،  ؛9100فائو، ) خورد چشم مي به از ساير نقاط

همین دلیل مساحت زيادي از اراضي در نواحي  به. (4337

خشک بر اثر شوري زياد فاقد قابلیت کشاورزي  خشک و نیمه

با   (.9109؛ دنت و يانگ، 9119هستند )سايز و همکاران، 

 که شرايط آب و هوايي و ژئوپدولوژيکي وجودي

 اصلي عوامل از خاک(، و شناسي سنگ )ژئومرفولوژي،

)مؤمني،  اند گزارش شده مناطق اين در شوري گسترش

هاي غیرشور  شدن ثانويه زمین، شور (4331عباسي، ؛ 4337

ن چنا هم با منابع آب با کیفیت نامناسب آبیاريعلت  بهنیز 

يب اراضي د. تخرنماي مزارع کشاورزي را تهديد مي ها و باغ

هاي اخیر که  خصوص در دهه به ،ناشي از اين نوع شورشدن

جوامع را ناچار  هاي حاصلخیز رشد جمعیت و کاهش زمین

به استفاده از منابع خاکي و آبي نامرغوب و به کارگیري 

ترين معضل  است، به عمده بیش از حد توان اراضي نموده

)فائو،  است هاي کشاورزي تبديل شده زيست محیطي زمین

آبیاري و نحوه آب  عالوه بر کیفیت (.9100و  9112

هاي خاک نیز در میزان محدوديت  مديريت آن، ويژگي

 ؛4335)دوايک و همکاران،  شوري اراضي موثر هستند

ها، بافت خاک يکي از  از میان اين ويژگي(. 4399القباري، 

روي  شدن سرزمین است که برترين عوامل موثر بر شور مهم

خصوصیاتي چون عمق بحراني سطح آب زيرزمیني، 

شويي امالح و زهکشي موثر  يري، مقدار و سهولت آبذپنفوذ

عبارتي،  و به( 4336مروين و کلیمپوت،  ؛4332)هیل،  است

تأثیري که مديريت آبیاري بر اراضي دارد با توجه بافت خاک 

 و 9013تواند متفاوت باشد )اوجي و همکاران،  اراضي مي

)از  خاکمختلف خصوصیات که   از آنجا .(4399اقباري، 

داراي تغییرات زماني و مکاني از  مله بافت و شوري(،ج

ثیر أد که تحت تنباش هاي کوچک تا بزرگ مي مقیاس

و غیرذاتي  سازي( خاکفاکتورهاي )مانند خصوصیات ذاتي 

)مانند عملیات مديريتي خاک، کوددهي و تناوب زراعي( 

گادوين و میلر،  و 4334، گانژد )کوئین و نگیر قرار مي

تغییرات بندي  و پهنهشور  هاي خاکيي ناسا، ش(4330

ها، نخستین  و شوري آن نظیر بافت يمهم هاي ويژگيمکاني 

و مديريت  ها ت آنمشکال ه بامقابل منظور بهگام منطقي 

رود  شمار ميبه  9ريزي خاص مکاني بهینه در راستاي برنامه

براي رسیدن به اين مهم، استفاده از (. 9070)امیني، 

سازي  اري که قادر به پردازش و خالصهآم هاي زمین روش

الگوهاي توزيع مکاني متغیرهاي مورد نظر از طريق 

ند، توسط محققین باش مي يابي هاي میان کارگیري تکنیک به

 وبستر و الیور، .9006محمدي، ) است متعدد توصیه شده

. (4399و هکاران،  دپاز .4337و همکاران،  سمک .4339

که است هاي مهم آمار مکاني  وعهزيرمجميکي از  4آمار زمین

ي وسیعي از تخمینگرهاي آماري  مجموعه ي هيقادر به ارا

هاي  منظور برآورد خصوصیات مورد نظر در مکان به

نشده با استفاده از اطالعات حاصل از نقاط  برداري نمونه

با توجه به  .(9117)گوارتس،  باشد شده مي برداري نمونه

محصوالت درآمدزاي کشور اهمیت اقتصادي پسته که از 

در ارتباط با تعیین  پژوهششود، نقش و اهمیت  محسوب مي

تر و با پتانسیل باالتر براي تولید پسته و به  مناطق مناسب

تبع آن، افزايش راندمان تولید اين محصول، بیش از پیش 

شهرستان رفسنجان با سطح . در اين راستا شود احساس مي

ترين مرکز تولید اين  ر، عمدههزار هکتا 993کشتي بالغ بر 

 .آيد شمار مي محصول در جهان، ايران و استان کرمان به

طوري که سهم اين شهرستان از سطح زيرکشت بارور اين  به

 53 و 02 ،42محصول در جهان، ايران و کرمان، به ترتیب، 

 (.9000ذري، یباشد )میرزايي و چ درصد مي

آبي و بافت  تهدف از اين پژوهش تأثیر همزمان مديري

خاک بر الگوي تغییرپذيري قابلیت هدايت الکتريکي و 

ي هرمزآباد رفسنجان  ي منطقه هاي پسته ي آلي باغ ماده

 باشد. مي

 

 ها شومواد و ر
 معرفی منطقه مطالعاتی

، هکتار 9633حدود  يي مورد مطالعه با مساحت منطقه

 -هرمزآباد -ي غربي رفسنجان در بیست کیلومتري حومه

شده است. از لحاظ موقعیت جغرافیايي، اين منطقه در واقع 

 45/60″تا  66˚ 20′ 07/7″هاي جغرافیايي  حد فاصل طول

تا  03˚ 47′ 91/49″هاي جغرافیايي  عرض شرقي و 66˚ ′22

                                                           
1 - Site-specific management 
2- Geostatistics 
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ي هرمزآباد، در  شمالي قرار دارد. منطقه 03˚ ′03 ″57/2

و مواد  واقع شده استاي  واحد فیزيوگرافي دشت دامنه

باشند. پوشش گیاهي  آبرفتي مي آن، داراي منشأمادري 

پسته باشد. رقم غالب  طور عمده، درخت پسته مي به منطقه،

طور متوسط،  در منطقه، اوحدي است و سن درختان، به

  باشد. سال مي سي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 ی مشاهداتی نقطه 77همراه  ی مطالعاتی به موقعيت منطقه(: 1)شکل

 

 صحرایی و آزمایشگاهی مطالعات ستادی،

اي منظم،  برداري شبکه که روش نمونه جايي از آن

باشد  آماري مي ترين شیوه در مطالعات زمین معمول

متر  633 در 633اي منظم با ابعاد  شبکه .(9006)محمدي، 

و بدين ترتیب،  گرديدي مطالعاتي اعمال  بر روي محدوده

 ت آمد.دس ي مشاهداتي به نقطه 77مختصات جغرافیايي 

ي بالغ  ي درختان پسته ي ريشه که تراکم عمده نظر به اين

فرد،  باشد )حسیني متري مي سانتي 23هاي بیش از  در عمق

سه عمق صفر تا ( 4393فرد و همکاران،  حسیني .9000

 ر هر نقطهتعیین و د متر سانتي 943تا  03و  03تا  23، 23

از و پس گرفت صورت  برداري نمونه سه هر عمق از و

، متري ها از الک دو میلي ها و عبور آن هواخشک نمودن نمونه

 ازتفاده ي اشباع خاک با اس قابلیت هدايت الکتريکي عصاره

بافت و  (9115)رودز،  سنج سنسو دايرکت هدايتدستگاه 

در  ،(9115)جي و باودر، خاک با استفاده از روش هیدرومتر 

 .گیري شد اندازه هر يک از اعماق مزبور

  

 

 آماری مطالعات زمين

بررسي  دست آمدن نتايج آزمايشگاهي با هپس از ب 

با استفاده از  ها آنآماري  ي خالصهها،  چگونگي توزيع داده

 منظور به ،. سپساستخراج گرديد 9اس اس پي اس افزار نرم

ي واريوگرافي  در هر عمق، مرحله متغیرهاي مزبوربندي  پهنه

افزارهاي  استفاده از نرمبا  هاي کريجینگ ي نقشه و تهیه

در نهايت، انجام گرفت.  2و سورفر 0، وريووين4ژئوئیز

هاي کريجینگ هرکدام از متغیرها تهیه و مورد تجزيه  نقشه

. فرمول واريوگرام مورد استفاده به و تحلیل قرار گرفتند

 باشد. صورت زير مي
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گر مقدار متغیر مورد نظر  بیان Z(xi)که در اين معادله، 

مقدار متغیر مزبور در موقعیت   Z(xi+h)؛x در موقعیت

                                                           
1 - SPSS 

2 - Geoeas 

3 - Variowin 

4 - Surfer  

 اي دامنه دشت

 افکنه مخروط
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0076461
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0051750         
       075020

0051750
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54° 
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 تهران
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 درياي خزر

 خلیج فارس

 درياي عمان

ي منطقه

 مطالعاتي
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متر 1841  
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x+h  وN(h) در رفته کار به هاي نمونه جفت تعداد 

 و 4339، )وبستر و الیور استh ي  فاصله ازاي به محاسبه

 .(4330لي و هیپ، 

ذرات شن، سیلت و  کريجینگ هاي نقشه بررسي رچنده

 اند، شده ريزي پايه هدف متغیر کي مبناي نمايش بر که رس

 ي عرصه به را منطقه در موجود واقعیت زيادي حدود تا

 ترکیبي ساختارهاي از استفاده لیکن .گذارد مي ظهور

 روند بهتري از ديد ها آن کنش برهم اعمال و متغیرها

 ي مورد مطالعه خاک را براي منطقه خصوصیات تغییرپذيري

القمري و  به توضیح است کهالزم . دهد مي قرار اختیار در

منظور تعیین کالس بافت خاک، مثلثي را  ( به9154) االشکار

آن، برخالف مثلث بافت خاک  طراحي نمودند که در

، تنها از 9شده توسط سازمان کشاورزي اياالت متحده ارايه

ي شن و رس استفاده شده است.  درصد نسبي دو ذره

ینگ بافت خاک، ي کريج منظور ترسیم نقشه بنابراين، به

مبني بر بازسازي مثلث بافت خاک مزبور  4نمايي ابتدا فرمان

هاي  نوشته شد و سپس، نقشه 0افزاري ايلويس در محیط نرم

ي شن و رس با يکديگر تلفیق شدند. در  کريجینگ دو ذره

ي  هاي منطقه ي کريجینگ بافت خاک نهايت، نقشه

دقت  بررسي منظور بهمطالعاتي ترسیم گرديد. 

از درصد کارايي مدل ها و محاسبات کريجینگ  گیري ندازها

(EF
-ويسنت .9106، و همکاران)گرينوود ( استفاده گرديد 2

 فرمول مربوط به اين شاخص به (.4330 ،سرانو و همکاران

 زير است: رابطه صورت 
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xمیانگین مقادير مشاهدات،  X، که در اين رابطه  

تعداد  nشده و  مقادير مشاهده xمقادير تخمیني،

 .باشند مشاهدات مي

 

 

 

                                                           
1- United States Department of Agriculture; USDA 

2- Script 

3- ILWIS 
4- Model Efficiency 

 نتایج و بحث
 دهي سازمان آماري، تحلیل و تجزيه هرگونه انجام از قبل

 ها داده توزيع از آماري ي خالصه کي ي ارايه و اولیه هاي داده

 نمايش (9)جدول در ها داده ي آماري خالصه. است ضروري

 ي مطالعه کي به ورود براي کار اولین .اند شده داده

. است نرمال توزيع از ها داده تبعیت بررسي آماري، زمین

 در اما نیست، الزم شرط نرمال توزيع از تبعیت هرچند

 از يابي فرايند میان باشد، نرمال ها داده زيعتو که صورتي

 .(4339)وبستر و الیور،  بود خواهد برخوردار باالتري دقت

ي حاصل از آزمون  نتیجهنیز بررسي ضريب چولگي و 

نشان داد که تنها، شوري خاک در  6اسمیرنوف -کولموگروف

متري( از توزيع نرمال تبعیت  سانتي 23عمق اول )صفر تا 

هدايت  قابلیت هاي مربوط به نابراين، ابتدا دادهکند. ب نمي

اين عمق با استفاده از تبديل الکتريکي عصاره اشباع 

ي کريجینگ معمولي  و سپس، نقشه شدندلگاريتمي، نرمال 

ترسیم گرديد متغیرهاي مورد بررسي گانه  تمامي اعماق سه

 (.0)شکل

                                                           
5 - Kolmogrov-Smirnov test 
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 شده در هرمزآباد مطالعههای فيزیکی و شيميایی  ویژگی ی آماری خالصه(: 1)جدول

 متغیر
  عمق

 (مترسانتی)
 P-value1 چولگی  حداکثر حداقل واریانس میانه میانگین

 )%(رس 

04- 4 04/5 50/5 55/0 54/1 54/11 38/4 81/4 

34- 04 04/5 05/5 41/3 54/4 54/11   85/4     04/4 

114- 34 85/1 44/5 40/15 44/1 54/10 51/4 45/4 

 )%(سیلت 

04- 4 01/54 1/5 51/118 54/81 44/03 80/4- 01/4 

34- 04 03/11 43/5 11/881 44/88 44/01 81/4- 18/4 

114- 34 05/15 54/5 50/004 54/10 44/03 80/4- 45/4 

 )%(شن 

04- 4 15/18 10/1 51/115 44/1 44/11 55/4 31/4 

34- 04 11/15 58/1 10/155 44/1 54/50 81/4 11/4 

114- 34 11/11 18/1 01/841 44/1 44/55 81/4 41/4 

الکتریکی  قابلیت هدایت
 (dS/m) عصاره اشباع

04- 4 55/8 11/1 11/5 85/4 10/18 80/1  *41/4 

34- 04 15/0 01/8 05/14 81/4 18/18 55/4 45/4 

114- 34 18/5 38/0 05/11 81/4 88/11 13/4 13/4 
 05ها در سطح اطمینان دار بودن آن معنی یدهنده، نشان٭باشند که عالمت می اسمیرنوف – کولموگروف یل از آزمون نرمالیتهی حاصگر نتیجهاعداد مربوطه، بیان: 1

 .درصد است

 

متغیرهاي مورد بررسي در  9اي بررسي واريوگرام رويه

در  ها آنکه تغییرپذيري  دادي مطالعاتي نشان  منطقه

 باشند ص ميمستقل از جهت جغرافیايي خا ،منطقه

 4جهته . بنابراين، از واريوگرام همهاند( ها ارايه نشده )داده

براي بررسي ساختار تغییرات مکاني متغیرهاي مزبور 

 (.4)شکل استفاده گرديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Variogram surface 

2- Omni-directional variogram 

 که دهد مي نشان ها واريوگرام اغلب به کلي نگاهي 

 متري، 4933 از تر بیش فواصل در مطالعه مورد ي منطقه

وجود تغییرات  عبارتي  يا به دامنه بلند روند نوعي يدارا

هاي مختلف  بلند دامنه در مقادير میانگین براي موقعیت

 (.4)شکل (4339)وبستر و الیور،  است
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 خاک رس دو درص شن درصد ،ی اشباع خاک قابليت هدایت الکتریکی عصاره به مربوط های واریوگرام(: 2)شکل

 (متری سانتی 121 تا 41 و 41 تا 81 ،81 تا 1) مختلف های عمق در
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 وگراميوار يپارامترهاي  دهنده  نشان ،(4)جدول

 نگیجيکرتخمینگر  اعتبار کنترل يارهایمع ومربوطه 

ي مطالعاتي  متغیرهاي مورد مطالعه در منطقه يبرا

 گردد براساس اطالعات اين جدول، مشخص مي باشد. مي

يافته بر تمامي  ، تنها مدل برازش9که مدل نمايي

مقدار عددي واريوگرام در گام . متغیرهاي مطالعاتي است

نامند که  اي مي صفر )يا نزديک به صفر( را اثر قطعه

گیري و واريانس  ي واريانس خطاهاي نمونه کننده منعکس

 برداري است ي نمونه تر از حد فاصله مکاني در فواصل کوتاه

جز  در مورد تمامي متغیرها بهکه  (4330هیپ،  )لي و

دست  ( صفر به20/3عمق اول قابلت هدايت الکتريکي )

گر مقدار عددي واريوگرام )در  حدآستانه، بیان آمد.

هاي داراي حد آستانه( در شرايطي است که تابع  واريوگرام

رسد و فاقد هرگونه  ثابتي مي ًبه مقدار نسبتا مورد نظر

که بیشترين آن در مورد ذرات  باشد دار مي تغییرات معني

( و کمترين آن مربوط به قابلیت هدايت 06/961شن )

 تعیین ،شعاع تأثیر يا دامنه باشد. ( مي5/5الکتريکي )

ي حد همبستگي مکاني هر يک از متغیرهاي مورد  کننده

که بیشترين آن  (4339)وبستر و الیور،  باشد مطالعه مي

شده مربوط است به عمق سوم  در بین متغیرهاي بررسي

متر( و کمترين آن مربوط است به عمق  4415ذرات رس )

ايساکس و  .متر( 9302قابلیت هدايت الکتريکي )اول 

 را حد آستانه به اي اثر قطعه نسبت( 9101) سريواستاوا

"نسبي اي اثر قطعه"
 توان آن مي به توجه با که نامیدند 4

. آورد دست هب را متغیر قدرت ساختار مکاني هر

، (9112) همکاران وکمبردال پژوهشگران مختلفي نظیر 

 ورزي (، 4335همکاران ) و هوانگ (،4330) کراوچنکو

 اي قطعه اثر (،4331همکاران ) و ونگ( و 4331همکاران )

درصد و بیش از  76تا  46درصد،  46 از کوچکتر نسبي

ترتیب دلیلي بر قوي، متوسط و ضعیف  درصد را به 76

 جا آن اند. از مکاني يک متغیر بیان نموده همبستگي بودن

 اکثر مورد در آمده دست به اي نسبي قطعه اثر که

 بقیه مورد در باشد و مي صفر مطالعه مورد هاي خصوصیت

اين  بنابراين، تمامي .است درصد 46 از کمتر نیز

مکاني قوي در منطقه  ها داراي همبستگي خصوصیت

 ،(4334)همکاران  وانادوس لوپزگر (.4جدول) باشند مي

، (4330) همکاران و ، يثربي(4337) همکاران و ويرجیلیو

                                                           
1- Exponential 

2- Relative nugget effect 

 همبستگي نیز کالس (4393) همکاران و مینگ-ژانگو 

هاي فیزيکي و شیمیايي  خصوصیت براي را قوي مکاني

اند. در هر حال، قوي بودن  مختلف خاک گزارش نموده

معنا است هاي مورد مطالعه بدان  ساختار مکاني خصوصیت

تواند در  خوبي مي آماري به هاي زمین که استفاده از روش

تجزيه و تحلیل الگوي تغییرپذيري متغیرهاي مورد مطالعه 

-ويسنت ( و9106و همکاران ) گرينوود مفید واقع شود.

که هرچه درصد کارايي مدل  ( بیان نمودند4330) سرانو

ز هاي کريجینگ ا تر باشد؛ تخمین نزديک 933به عدد 

صحت باالتري برخوردار خواهند بود و چنانچه درصد 

تر باشد، بر قابلیت اعتماد  کارايي مدل به عدد صفر نزديک

باالتر میانگین مقادير واقعي نسبت به مقادير تخمیني و 

 به توجه با ي مدل داللت دارد. هاي عمده نیز محدوديت

هاي فیزيکي و  خصوصیت تمامي EFمقدار  بودن نزديک

 توان مي ،(4)جدول 933 عدد به ي مورد مطالعهشیمیاي

 بهتر تخمیني متغیرها، استفاده از مقادير که نمود استنباط

 برداري نمونه نقاط در مشاهدات عام کاربرد میانگین از

نتايج  ديگر سخن، به. (4330)لي و هیپ، است  نشده

 به معمولي کريجینگ پژوهش حاضر بیانگر آن است که

 مورد خصوصیات بندي پهنه در ناسبم تخمینگري عنوان

 .عمل نموده است مطالعاتي ي منطقه در بررسي
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 های مورد مطالعه های اعتبارسنجی خصوصيت یابی و آماره های ميان های واریوگرامی، ویژگی مدل (:2)جدول

 متغیر
 عمق

 (مترسانتی)
 مدل

 دامنه

 (متر)
 آستانه حد ایقطعه اثر

 ایقطعه اثر

 نسبی )درصد(

 بستگیهم سکال

 مکانی

 کارایی درصد

 (EF)مدل 

 )%(رس 

 00/00 قوي 3 01/3 4 1550 نمایی 4 -04

 05/05 قوي 3 15/0 4 1554 نمایی 04 -34

 11/05 قوي 3 41/14 4 1101 نمایی 34 -114

 )%(سیلت 

 51/00 قوي 3 53/113 4 1015 نمایی 4 -04

 85/05 قوي 3 10/105 4 1558 نمایی 04 -34

 10/05 قوي 3 31/05 4 1115 نمایی 34 -114

 )%( شن

 11/00 قوي 3 51/150 4 1051 نمایی 4 -04

 00/00 قوي 3 14/130 4 1010 نمایی 04 -34

 01/00 قوي 3 01/183 4 1381 نمایی 34 -114

الکتریکی  هدایتقابلیت 
 (dS/mعصاره اشباع )

 14/30 قوي 91/0 10/5 08/4 1430 نمایی 4 -04

 11/01 قوي 3 81/5 4 1810 نمایی 04 -34

 48/05 قوي 3 15/5 4 1558 نمایی 34 -114

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مختلف های عمق در به قابليت هدایت الکتریکی مربوط کریجينگ های نقشه(: 9)شکل

  (متری سانتی 121 تا 41 و 41 تا 81 ،81 تا 1)

 
 شوري هاي کريجینگ دست آمده از نقشه نتايج به

هدايت قابلیت که مقادير گر اين واقعیت است بیان ،(0)شکل

ي اشباع خاک، در ارتباط مستقیم با  الکتريکي عصاره

ي مطالعاتي است. به  منطقه 9خصوصیات سیماي اراضي

تر شدن به مرکز دشت هرمزآباد،  عبارت ديگر، با نزديک

میزان شوري خاک در هر سه عمق، روند افزايشي را نشان 

( و 4339يج، با مطالعات آتست و بوراتو )که اين نتا ندداد

( مشابهت داشت. با توجه به نقش 4336هانري و همکاران )

                                                           
1 - Landscape 

افزايش شوري )از طريق فرايند  دور آبیاري در کاهش يا

شويي(، اين عامل، دلیل احتمالي افزايش میزان شوري از  آب

قسمت جنوبي يا اراضي باالدست دشت مطالعاتي )با متوسط 

طرف نواحي شمالي يا اراضي  روز( به 40دور آبیاري 

روز(  64دست دشت مزبور )با متوسط دور آبیاري  پايین

در  (2شکلشناخته شد. البته ريزتر شدن بافت خاک )

از طريق  ي مورد مطالعه شمالي منطقه -راستاي جنوبي

کاهش نفوذپذيري آب در خاک و در نتیجه کاهش در میزان 

از  .افزايشي مذکور مؤثر باشد تواند در روند نیز مي شويي آب
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هاي منطقه براساس  جايي که شوري آب تمامي چاه آن

باشند  (، داراي محدوديت شديد مي9112) بندي فائو طبقه

تواند عاملي اثرگذار  کیفیت آب نمي .(9001موحد،  )حسني

، (0)بر روند تغییرات شوري در منطقه محسوب شود. شکل

سه عمق  در نمودار تغییرات سطح اراضي شور

طوري که مالحظه  دهد. به را نشان مي شده برداري نمونه

شده توسط  گردد، با افزايش عمق، درصد مساحت اشغال مي

(، به < dS/m 0( و پايین )≥ dS/m 0هاي باال ) شوري

تواند  ترتیب، افزايش و کاهش يافته است. روند مزبور مي

ها در  نشويي امالح از سطح و تجمع آ تأثیر آبیاري در آب

تر را گوشزد کند، گرچه از اثر بافت خاک بر  اعماق پايین

 آمده دست به نتايج طورکلي، به. تجمع امالح نبايد غافل شد

 واقعیت اين بیانگر( 2)شکل بافت خاک کريجینگ ي نقشه از

 سیماي خصوصیات با مستقیم ارتباط در اين ويژگي، که بود

 تر نزديک با که اي گونه به است؛ مطالعاتي ي منطقه اراضي

 شدن تر سنگین روند ،(منطقه شمال) دشت مرکز به شدن

بافت اگر طبیعي است که است.  مشاهده قابل خاک بافت

شوري  نظیرخاک تغییر کند، پیامد آن پارامترهاي ديگر هم 

کند. هرچند پنج کالس بافتي در منطقه موجود  تغییر مي

مدتاً کالس ي شمالي که ع طور کلي دو پهنه است اما به

ي آن را کالس  ي جنوبي که عمده بافت شن لومي و پهنه

(. نگاهي به مرز دو 2دهد )شکل بافت لوم شني تشکیل مي

 متري به 4933دهد که اين مرز از حدود  پهنه نشان مي

 شده است. شايد اين قضیه را به عطرف شمال منطقه واق

ها از  رامي موجود در واريوگ توان توجیهي بر روند بلند دامنه

ي  چنین تفاوت در نحوه هم متري به بعد دانست. 4933

تواند از جمله  ي آن مديريت آبي مي ها و از جمله مديريت باغ

ي روند بلند دامنه دانست. اين روند را در  عوامل ايجادکننده

 خوبي نمايان است؛ که شده نیز به هاي کريجینگ تهیه نقشه

 هاي کريجینگ نقشه طتوس شده تفکیکي ارايه وضوح البته

ها  خوردگي کمتر آن دلیل بهم به سوم و دوم هاي اليه براي

 ي درختان ي ريشه که تراکم عمده نظر به ايناست.  تر بیش

باشد  متري مي سانتي 23هاي بیش از  در عمق بالغ ي پسته

( و با 4393فرد و همکاران،  حسیني .9000فرد،  )حسیني

 0ه که در منابع مختلف، ي شوري پست توجه به حد آستانه

شده است )ساندن و همکاران، زيمنس بر متر گزارش  دسي

اين احتمال وجود دارد که افزايش شوري اعماق  (.4336

 ترين عوامل کاهش عملکرد مشاهده ي مهم مزبور، از جمله

ي مطالعاتي در سالیان اخیر  ي منطقه شده براي باغات پسته

در نتیجه، اصالح  .(9001آمارنامه کشاورزي، ) باشد

هاي مديريت آب و توجه به تغییرپذيري مکاني  روش

خصوصیات خاک، موضوعي ضروري در افزايش عملکرد 

محدود بودن مقدار آب در  .داران منطقه خواهد بود باغ

ويژه در استان کرمان، لزوم  کاري کشور به مناطق پسته

 وجود را قوت بخشیده واستفاده بهینه از منابع آبي م

ناپذير  هاي مدرن آبیاري را امري اجتناب سیستم از تفادهاس

هاي  در روششده  تحقیقات انجامعنوان نمونه،  بهنموده است. 

که عموماً اين اي و زيرسطحي نشان از آن دارد  آبیاري قطره

درصد  63تا  46میزان  ها باعث کاهش مصرف آب به سیستم

هاي  اي باغجويي بیشتر بر و حتي صرفهبراي گیاهان رديفي 

 .(9157)داويس،  شود مرکبات مي
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 ی کریجينگ معمولی بافت خاک، پس از اعمال ضرایب وزنی و تلفيق اطالعات مربوط به نقشه(: 8)شکل

 اجزای مکانيکی خاک در سه عمق مورد مطالعه 

 

گيری  نتيجه  
 د که مقاديرهاي کريجینگ، بیانگر اين واقعیت بو نقشه -9

ي اشباع خاک، در ارتباط  هدايت الکتريکي عصاره قابلیت

ي مطالعاتي  مستقیم با خصوصیات سیماي اراضي منطقه

تر شدن به مرکز دشت  است. به عبارت ديگر، با نزديک

هرمزآباد، میزان شوري خاک در هر سه عمق، روند 

هاي مطالعاتي  ريزتر شدن بافت خاکافزايشي را نشان داد. 

تواند توجیهي بر اين  ز سمت جنوب به شمال منطقه ميا

 قضیه باشد.

افزايش دور آبیاري ، ريزتر شدن بافت خاکعالوه بر  -4

افزايش شوري به طرف شمال منطقه نیز از داليل احتمالي 

 تواند باشد.  مي

متري به طرف شمال منطقه نوعي  4933از حدود  -0

در بافت خاک  شود. تفاوت روند بلند دامنه مشاهده مي

ي آن  ها و از جمله ي مديريت باغ چنین تفاوت در نحوه هم

ي اين  تواند از جمله عوامل ايجادکننده مديريت آبي مي

 روند باشد.

شده،  کار برده هاي خطاي به با توجه به شاخص -2

عنوان تخمینگري مناسب در  کريجینگ معمولي به

طالعاتي ي م بندي خصوصیات مورد بررسي در منطقه پهنه

 عمل نموده است.

 

 منابع

ي  نامه ي رودشت. پايان هاي منطقه آماري شوري و قلیايیت خاک در برخي از خاک . بررسي زمین9070 .م ،امیني .9

 ي کشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان. شناسي، دانشکده ارشد خاک کارشناسي

ررسي تغییرات مکاني شوري در اعماق مختلف خاک . ب9013فرد.  حسیني ج.و س. اسفنديارپور ع. ،کماليا.  ،ع. ،اوجي .4

   شهريور ماه. 92تا  94ي هرمزآباد رفسنجان. دوازدهمین کنگره علوم خاک ايران. دانشگاه تبريز.  ي منطقه هاي پسته باغ

  075020 
0076461

003920
0076461 

0051750                    
        075020

0051750
003920


N



76 

 

 آب و آبياري پژوهشي مهندسي علمي فصلنامه

 1931زمستان  شماره دهم   سال سوم 

اقلیمي در ارزيابي کمي تناسب اراضي براي پسته با استفاده از مدل  . نقش کمبودهاي زيست9001 .س ،موحد حسني .0

عصر  ي کشاورزي، دانشگاه ولي شناسي، دانشکده ي کارشناسي ارشد خاک نامه ي کوثرريز رفسنجان. پايان کرولیز در منطقهمی

 )عج( رفسنجان.

ي پسته  دار در محیط ريشه هاي پتاسیم شناسي و شیمیايي برخي کاني . تغییر و تحوالت کاني9000 .ج.س ،فرد حسیني .2

 ي کشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان.  شناسي، دانشکده ي دکتراي خاک نامه و گندم. پايان

 مشهد. فردوسي دانشگاه خاک، در آب نفوذ هاي دشواري .9072غ.  ،نیا حق .6

 . پدومتري: آمار مکاني. جلد دوم. انتشارات پلک، تهران.9006ج.  ،محمدي .5

پژوهش  ي آب در تولید پسته. مجله ي ه. تعیین کارايي فني و مقدار بهین9000چیذري.  ا.ح.. و آبادي، ح.ر میرزايي خلیل .7

 .21-20 (،54ي  شماره) .و سازندگي در زراعت و باغباني

 ت.طالعاا وريفنا و رماآ فترد دي،قتصاا و ييزربرنامه نتومعا . آمارنامه کشاورزي9001ورزي، کشادجها وزارت .3

9. Abbassi, H. 2009. Monitoring of soil and water characteristic in Garmsar Plain. R. I. o. F. a. 

Rengelands, Research Institute of Forests and Rengelands 82-0320417000-07. 

10. Al-Ghobari, H.M. 2011. Effect of Irrigation Water Quality on Soil Salinity and Application 

Uniformity under Center Pivot Systems in Arid Region. Australian Journal of Basic and Applied 

Sciences, 5(7): 72-80. 

11. Brady, N.C., and R.R. Weil. 1996. The Nature and Properties of Soils. 11th edition. Prentice 

Hall, Inc. 740 pp. 

12. Camberdella, C.A., T.B. Moorman, J.M. Novak, T.B. Parkin, D.L. Karlen, R.F. Turco and A.E. 

Konopka. 1994. Field-scale variability of soil properties in central Iowa soils. Soil Sci. Soc. Am. J., 

58: 1501-1511. 

13. Cemek, B., M. Guler, K. Kilic, Y. Demir and H. Arslan. 2007. Assessment of spatial variability 

in some soil properties as related to soil salinity and alkalinity in Bafra plain in northern Turkey. 

Environ. Monit. Assess, 124: 223-234. 

14. Dai, X. and Z. Huo; H. Wang. 2011. Simulation for response of crop yield to soil moisture and 

salinity with artificial neural network. Field Crops Research, 121: 441-449. 

15. Davis, S. 1967. Subsurface irrigation. Agric. Eng., 48: 654-655. 

16. De Paz, J.M., F. Visconti and J.L. Rubio. 2011. Spatial evaluation of soil salinity using the 

WETsensor in the irrigated area. J. Plant Nutr. Soil Sci., 174: 103-112. 

17. Douaik, A., M. Van Meirvenne and T. Toth. 2006. Temporal Stability of Spatial Patterns of 

Soil Salinity Determined from Laboratory and Field Electrolytic Conductivity. Arid Land Res. 

Manage., 20: 1-13. 

18. Elghamry, W. and M. Elashkar. 1962. Simplified textural classification triangles. Soil Sci. Soc. 

Am. Proc. 26: 612-613. 

19. FAO. 1988. Salt-affected soils and their management, by I.P. Abrol, J.S.P. Yadav & F.I. 

Massoud. FAO Soils Bulletin No. 39. Rome. 

20. FAO. 1994. Water quality for agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper, No. 29. Rome, 

Italy. 

21. Gee, G.W. and J.W. Bauder. 1986. Particle size analysis. In: A. Klute (ed.), Methods of soil 

analysis, Part 1. Am. Soc. Agron., Inc., Madison, WI, USA, 383-411. 

22. Godwin, R.J. and P.C. H. Miller. 2003. A review of the technologies for mapping within-field 

variability. Bio. Eng., 84: 393-407. 
23. Goovarets, P. 1997. Geostatistics for natural resources evaluation. Oxford Univ. Press, UK. 

24. Greenwood, D.J., J.J. Neeteson nad A. Draycott. 1985. Response of potatoes to N fertilizer: 

dynamic model. Plant Soil, 85: 185-203. 

25. Honery, R.D., B. Taylor, D.S. Munk, B.A. Roberts, S.M. Lesch and E.P. Richard. 2005. 

Development of practical site-specific management methods for reclaiming salt-affected soil. 

Comp. Elec. Agri., 46: 379-397. 

26. Hosseinifard, S.J., H. Khademi and M. Kalbasi. 2010. Different forms of soil potassium as 

affected by the age of pistachio (Pistachio vera L.) trees in Rafsanjan, Iran. Geoderma, 155: 289-

297. 



75 

 

 آب و آبياري پژوهشي مهندسي علمي فصلنامه

 1931 زمستان شماره دهم   سال سوم 

27. Huang, S.W., J.Y. Jin, L.P. Yang and Y.L. Bai. 2006. Spatial variability of soil nutrients and 

influencing factors in a vegetable production area of Hebei Province in China. Nutrient Cycling in 

Agroecosystems, 75: 201–212. 

28. Isaaks, E.H. and R.M. Srivastava. 1989. An introduction to applied geostatistics. Oxford 

University Press. New York.  
29. Juan, P.,  J. Mateu, M.M. Jordan, J. Mataix-Solera, I. Melendez-Pastor and J. Navarro- 

Pedreno. 2011. Geostatistical methods to identify and map spatial variations of soil salinity. Journal 

of Geochemical Exploration, 108: 62- 72. 

30. Kravchenko, A.N. 2003. Influence of spatial structure on accuracy of interpolation methods. 

Soil Sci. Soc. Am. J., 67: 1564-1571. 

31. Layon, T.L., H.O. Buckman and N.C. Brady. 1999. The Natural and Properties of Soil. 12
th
 ed. 

Mac Millan Co., New York, 378 pp. 

32. Li, J. and A.D. Heap. 2008. A Review of Spatial Interpolation Methods for Environmental 

Scientists. Geoscience Australia. 
33. Lopez-Granados, F., M.J. Exposito, S. Atenciano, A. Garcia-Ferrer, M.S. Orden and L.G. 

Torres. 2002. Spatial variability of agricultural soil parameters in southern Spain. Plant and Soil 

2002 Kluwer Academic Publishers, 246: 97-105. 

34. Meirvenne, M.V. and L.V. Cleemput. 2005. Pedometrical techniques for soil texture mapping 

at different scales. Environ. Soil-Landscape Model, 3011: 323-342. 

35. Momeni, A. 2007. LandUnit and Land resources map Preparation in Scale 1mil. Soil and water 

research Institute report. 

36. Quine, T.A. and Y. Zhang. 2002. An investigation of spatial variation in soil erosion, soil 

properties and crop production within an agricultural field in Devon, UK. Journal of soil and Water 

Conservation, 57: 50-60. 

37. Ren, C., B. Zhang, Z. Wang, K. Song, D. Liu and G. Yang. 2008. Spatial variability of soil 

organic carbon in relation to site properties: A case study in Tong Yu county, Jilin province. Ago 

ecology, Chinese academy of sciences, Chang Chun, China, 85 pp. 

38. Rhoades, J.D. 1996. Salinity: Electrical conductivity and total dissolved soils.. In D. L. Sparks 

(ed.), Methods of Soil Analysis, Part 3: Chemical Methods, SSSA Book Series Number 5, Soil 

Science Society of America, Madison, WI. 417-435. 
39. Rossi, J., A. Govaerts, B.D. Vos, B. Verbist, A. Vervoort, J. Poesen, B. Muys and J. Deckers. 

2009. Spatial structures of soil organic carbon in tropical forests a case study of Southeastern 

Tanzania. Catena, 77: 19-27. 

40. Sanden, B., A. Fulton and L. Ferguson. 2005. Managing salinity, soil and water amendment. 

Pp: 129-146. In: Ferguson LE (ed). Pistachio production manual. 4
th
 edition. Division of 

Agriculture and Natural Resources. University of California. Oakland. 

41. Utset, A. and M. Borroto. 2001. A modeling-GIS approach for assessing irrigation effects on 

soil salinization under global warming conditions. Agricultural Water Management, 50: 53-63. 

42. Vicente-Serrano, S.M., M.A. Saz-Sánchez and J.M. Cuadrat. 2003. Comparative analysis of 

interpolation methods in the middle Ebro Valley (Spain): application to annual precipitation and 

temperature. Climate Research, 24: 161-180. 
43. Virgilio, N.D., A. Monti and G. Venturi. 2007. Spatial variability of switchgrass (Panicum 

virgatum L.) yield as related to soil parameters in a small field. Field Crops Research, 101: 232-

239. 

44. Wang, Y., X. Zhang and C. Huang. 2009. Spatial variability of soil total nitrogen and soil total 

phosphorus under different land uses in a small watershed on the Loess Plateau, China. Geoderma, 

150: 141-149. 
45. Webster, R. and M.A. Oliver. 2001. Geostatistics for Environmental Scientists. John Wiley and 

Sons Ltd., Chichester, UK. 
46. Yasrebi, J., M. Saffari, H. Fathi, N. Karimian, M. Emadi and M. Baghernejad. 2008. Spatial 

variability of soil properties for precision agriculture in southern Iran. Asian Network for Scientific 

Information. Journal of Applied Sciences, 8(9): 1642-1650. 

47. Zong-Ming, W., Z. Bai, S. Kai-Shan, L. Dian-Wei and R. Chun-Ying. 2010. Spatial variability 

of soil organic carbon under maize monoculture in the Song-Nen plain, Northeast China. 

Pedosphere, 20: 80-89. 



77 

 

 آب و آبياري پژوهشي مهندسي علمي فصلنامه

 1931زمستان  شماره دهم   سال سوم 

The effect of irrigation management and soil texture on the pattern of  

soil salinity variability in pistachio orchards of Rafsanjan. 
 

Alireza Owji1, Ardavan Kamali2 

 

 

Abstract 

Mapping the temporal and spatial soil variations addresses to the optimal site specific management in 

agricultural lands. In this paper, the impact of water management and soil texture on the distribution 

pattern of the electrical conductivity of pistachio orchards in Hormozabad, Rafsanjan was investigated. 

For this purpose, a regular 11 by 7 grid with a distance of approximately 500 m between sampling 

locations was designed and 77 sampling sites determined. Afterwards, three samples were collected 

from the depths of 0 to 40, 40 to 80 and 80 to 120 cm at any point and the necessary physical and 

chemical analyses were performed on them. The ordinary kriging maps of the selected soil 

characteristics were prepared in ILWIS software after variography and estimation stages were carried. 

The obtained results illustrated the significant effects of soil texture and water management on the 

increase of soil salinity. So that, the increased irrigation intervals (average of 28 to 52 days) on the one 

hand and the finer soil texture on the other hand, have caused soil salinity to be increased in all depths 

from the southern to the northern parts of the studied area.  
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