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Introduction and Background Recent droughts have more than ever raised the use of modern irrigation 
methods and cultivating land having restrictions. This is especially important in rural areas.
Aims This research was conducted for studying the effect of new irrigation methods to increase the area 
under cultivation with saline and alkaline soils limitation for pistachio land utilization type in part of the 
south of Tehran province.
Methodology Field studies were conducted such as drilling of 10 soil profiles, 10 augers and 86 soil 
sampling. various thematic maps such as soil map, land classification and suitability were prepared for 
two irrigation method as surface (traditional) and localized (modern) using auxiliaries’ data such as 
satellite imagery, geological and topographic maps and weather information and laboratory analysis 
result from soil sampling. The soils of region were classified at typic torrifluvents sub-group and 
differentiated at three series and six phases. Land classification study was conducted for bubbler and 
furrow irrigation method. Land suitability evaluation was handled according to selected irrigation 
method using parametric corrected land index method for pistachio land utilization type.
Conclusion The results showed the use of bubbler irrigation rather than one may lead to the promotion 
land classification classes (II S to I) or reduce limitations on a class (II STW to II W). The use of mentioned 
irrigation method enhances land suitability classes due to insensitivity to soil and land limitations 
such as topography and salinity (increased from N to S2n) or will reduce the number and severity of 
limitations. However, the change of irrigation method from traditional to modern needs high costs and 
demand greater levels of initial management, but in the long term, while increasing irrigation efficiency 
compensate the preliminary costs and reduce land modifying operations.
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 چکیده 

نوین آبیاری و به زیر کشت بردن اراضی دارای محدودیت را بیش از  های روشاخیر لزوم استفاده ار  های سالی خشک مقدمه:

 در مناطق روستایی از اهمیت زیادی برخوردار است. ویژه بهاست. این موضوع  پیش مطرح کرده

نوین آبیاری بر افزایش سطح زیر کشت در اراضی با محدودیت شوری  های روشبرای مطالعه اثر استفاده از  این تحقیق اهداف:

  اراضی جنوب استان تهران انجام شد. از بخشی در پسته وری بهرهو قلیائیت خاک برای نوع 

. با استفاده باشد میی منطقه ها خاکاز  یبردار نمونه 99مته و انجام  41، رخ خاک 41مطالعات میدانی شامل حفر  ها: مواد و روش

، پستی و بلندی، اطالعات هواشناسی و نتایج آزمایشگاهی، شناسی زمینی ها نقشه، ای ماهوارهی کمکی مانند تصاویر ها دادهاز 

آبرفتی ی ها خاکزیرگروه  در ها خاکو تناسب اراضی شد.  بندی طبقهی موضوعی مانند نقشه خاک، ها نقشهاقدام به تهیه 

 برای منطقه اراضی بندی طبقه شدند. مطالعات تفکیک و شش حالت سری خاک سری سه غالب و در بندی طبقه مناطق خشک

شده  شد. ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از روش شاخص اراضی اصالح انجام ساز حباب و جوی و پشته های روش با آبیاری

 .پسته صورت گرفت وری بهرهبرای نوع  پارامتریک با توجه به روش آبیاری منتخب،

با  3درجات اراضی از درجه  سبب ارتقاء ثقلی آبیاری یجا به ساز حباب آبیاری روش از داد که استفاده نتایج نشان گیری: نتیجه

و  وبلندی یپستهای خصوصیات خاک،  یتدبا محدو 3)درجه  ها محدودیت یا کاهش 4ی خاک به درجه ها ویژگیمحدودیت 

عدم حساسیت  به توجهبا  را اراضی تناسب ،ساز حباب آبیاری با روش. دشو می با محدودیت زهکش خاک( 3زهکش به درجه 

با  3قابل استفاده به درجه دهد )افزایش درجه از غیر میشوری ارتقاء  و ها وبلندی یپست ازجمله زمین و خاکی ها محدودیت به

و سطح  ها هزینه اگرچه آبیاری، روش تغییر .داد را کاهش خواهد ها حدودیتم محدودیت شوری خاک( یا تعداد و شدت

ی مقدماتی را جبران کرده و عملیات ها هزینه آبیاری، راندمان افزایش با درازمدت در اما ،کند می طلب را بیشتری اولیه مدیریت

 . دهد می کاهش اراضی را اصالح

 ی شور، نقشه خاکها خاکاراضی،  بندی طبقه، ساز حبابآبیاری  واژگان کلیدی:

  مقدمه

محدودیت منابع آب همراه با رشد روزافزون جمعیت و مصرف محصوالت کشاورزی، ضرورت توجه هرچه بیشتر به 

 منابع کافی آب، افزایش تولید و تأمیناین امر ضمن . طلبد ی آبیاری را میها سیستمیانه مصرف آب و اصالح جو صرفه یها شیوه
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ترین بخش اقتصاد نواحی روستایی است،  با توجه به اینکه کشاورزی اصلی .داشت اقتصاد کشور را در پی خواهدکمک به 

توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها ایفاء  درروندد نقش اساسی توان آن می های هزینهافزایش تولید محصول همراه با کاهش 

و  کند میامنیت غذایی را تهدید  خشک، در مناطق خشک و نیمه مصرف قابلمشکل کمبود منابع آب  .(Jalalian, 2013) نماید

ی نوین آبیاری و ها روشرو استفاده از  ازاین ،(Mahajan & Tuteja, 2005) دشو میباعث مهاجرت روستائیان به مناطق شهری 

ر کا گونه مناطق راه شوری خاک همچون پسته در این ازجمله ها محدودیت کاشت گیاهان با نیاز آبی کم و مقاوم به برخی

بر . (Traylor & Zlotnik, 2016) در این مناطق است زایی اشتغالی از منابع آب و اراضی و بردار بهرهبرای افزایش  یمؤثر

سنتی به  آبیاریهای  روشاز تغییر  هکتار از اراضی کشاورزی ایران قابلیت تبدیل ومیلیون  5/4 حدود شده انجام اساس مطالعات

جویی  و صرفه باعث افزایش راندمان آبیارید و گیر تواند صورت گونه محدودیتی این کار می که بدون هیچ رادارند فشار تحت

 بررسی میزان اشتغال در انواع باهدفدر تحقیقی  ،(4269بیکی و همکاران ). (Ebrahimi, 2006) شود می در مصرف آب

های اساسی اقتصاد  موضوع ازجملهشتغال و بیکاری، که ا اند داشتهبیان  ها آبیاری سنتی و آبیاری مدرن و مقایسه آن های سیستم

شود. بخش  یافتگی جوامع تلقی می ی توسعهها شاخصیکی از  عنوان به ای که افزایش اشتغال، گونه به ،استهر کشوری 

توسعه  گیر، از حیث های نسبی اقتصادی چشم مزیت باوجوداقتصادی است که  های های اصلی فعالیت از بخش کشاورزی یکی

زایی  اشتغالمیزان که  اند گرفتهدر تحقیق خود نتیجه  ها آنشود.  محدودیت ارزیابی می و دارای فرو کاهندهبخشی  اشتغال معموالً

 ,Beyki) است سنتی( ویژه به) های سطحی بیشتر از آبیاری (فشار تحتمدرن )خاصه آبیاری  های روش در در واحد سطح

Pordel, Khashaei, & Dasturati, 2017).  

کردن اراضی  ی اداره بینی نتیجه تغییرات در نوع استفاده از اراضی یا نحوه پیش ،ترین اهداف ارزیابی اراضی یکی از مهم

های آبیاری مدرن،   های جدید در اداره اراضی باشد. مانند استفاده از سامانه آوری د شامل استفاده از فنتوان میاست. این تغییر 

ی محیطی مانند شوری و ها محدودیت گیاهی مقاوم به برخی ازو یا استفاده از ارقام  ایجاد مکانیزاسیون با سطح باال در مزرعه

 ؛مطالعات ارزیابی تناسب اراضی از جایگاه خاصی برخوردار استدر این میان، . (Eduful & Shively, 2015) کقلیائیت خا

کرده و میزان مطابقت خصوصیات اراضی را با نیازهای نوع  ی خاص بررسیها استفادهکارایی اراضی را برای  توان مییرا ز

به ارزیابی کیفی تناسب ( اقدام 4295و عباسی ) جعفر زادهزمینه،  همین . در(FAO, 1998) مشخص نمود وری بهرهای از  ویژه

ی پارامتریک، محدودیت ساده، تعداد و شدت ها روشها از  کردند. آن خلعت پوشاناراضی در اراضی ایستگاه تحقیقاتی 

برای افزایش راندمان و سودآوری در منطقه شامل اقلیم،  شده ییشناساترین عوامل محدودکننده  محدودیت استفاده کردند. مهم

از  یکیدردر تحقیقی ( 4269مروج ). (Jafarzadeh & Abbasi, 2006) مقدار آهک، اسیدیته، ماده آلی، بافت و سنگریزه بودند

های جدید و ادغام آن با  آوری مناطق محروم کشور در مرز دو استان سیستان و بلوچستان و کرمان دریافت که انتقال فن

 اکنین این مناطق داردی سنتی، از توان و قابلیت باالیی در رفع محرومیت و ایجاد درآمد در بخش کشاورزی برای سها روش

(Moravej, 2017) تدوین گردیده ثقلی از روش آبیاری در ایران با فرض استفاده شده انجامهای اراضی  بندی طبقه. بسیاری از 

بارانی و موضعی( و روند کاهش نزوالت جوی، لزوم اصالح  ازجمله) فشار تحتهای آبیاری  اما با گسترش سامانه است.

 ,Farshad) است های آبیاری بیشتر شده و استانداردسازی برای استفاده از این سامانه شده انجامهای اراضی  بندی طبقه

Mohammadi, & Masihabadi, 2015). ( 3119الباجی و همکاران ) و سطحی  ای قطرهتناسب اراضی را برای دو روش آبیاری

اراضی کمتر بوده و اراضی با ای، محدودیت  ها نشان داد که هنگام استفاده از آبیاری قطره آنهای  انجام دادند. نتایج مقایسه

های آبیاری  . یکی از روش(M Albaji, Landi, Nasab, & Moravej, 2008)درجه باالتر، مساحت بیشتری خواهند داشت 

اراضی برای  بندی طبقهاست. محققان متعددی در ارزیابی  ساز حبابآبیاری  است، روش قرارگرفته توجه موردموضعی که اخیرًا 

راندمان مصرف آب برای درختان، افزایش میزان  ازلحاظرا  الذکر، آن آبیاری محصوالت باغی مختلف با استفاده از روش فوق
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، روشی مناسب گزارش کرده و استفاده از این روش را در مناطق با منابع آب محدود آمده دست بهعملکرد و کیفیت محصوالت 

. در این (El-Gindy, Mahmoud, & Mohamed, 2016; Khalifa & Ali, 2015; Waller & Yitayew, 2016)توصیه نمودند 

 آبیاری دهی آب از بیشتر دبی با منفذی از باریک حبابی شکل جریان صورت یک به خاک سطح بر آب روش آبیاری، پخش

 ,Phocaides) است شده یطراحگیاه پسته  ازجملهباغی  وری بهرهبرای آبیاری انواع  د و عمدتاًشو می انجام یبستر یرز یا ای قطره

پایین توصیه  یفیتباکی ها آبرا برای کشت ذرت با  ساز حباباستفاده از روش آبیاری ( 3145و همکاران ) 4منصور. (2007

صورت ترکیبی با آبیاری ثقلی  ی آبیاری، بهتر است از این شیوه بهها آبهای مختلف  ند. ایشان معتقدند که در کیفیتکن می

استفاده از آب را ( راندمان 3145و همکاران ) 3سوتار. (Mansour, Abdallah, Gaballah, & Gyuricza, 2015) استفاده شود

ها گزارش نمودند که توزیع یکسان آب در این  . آنقراردادند یردبررسموی شور ها خاکالذکر در  فوقروش برای آبیاری با 

 ,Soothar) یی در مصرف آب نسبت به آبیاری ثقلی داردجو صرفهدرصد  21درصد بوده و این سامانه  63روش آبیاری به میزان 

Chandio, Mirjat, & Ahmed, 2015) .سبب اتالف آب  ساز حبابمعتقد است که استفاده از روش آبیاری ( 3145) 2آلساقاف

. مطالعات مختلفی در (Alsaqaf, 2015) دشو مینظر دمور وری بهرهکمتری شده و در اراضی شور منجر به افزایش عملکرد نوع 

و  زایی اشتغالمنظور  زمینه بررسی شرایط اقلیمی و خاکی موجود برای کاشت گیاهان مقاوم به شوری یا خشکی در ایران به

 است.  گرفته صورتجلوگیری از مهاجرات ساکنین آن مناطق 

خشک،  وهوای آب به گیاه این زیاد سازگاری. است برخوردار زیادی اهمیت از خشک مناطق باغی گیاهان بین در پسته

را به گزینه مناسبی برای کاشت در مناطق خشک یا شور  آن ،شوری به های مختلف آن رقم مقاومت و آبی، سرما و گرما کم

اقلیمی موردنیاز درخت ( خصوصیات 4261) اوجی و همکاران. (Alipour, Hosseini, & Ghaffari, 2012) تبدیل کرده است

مرتبط به سیمای اراضی مانند  های و فیزیکی خاک مانند بافت، شوری و اسیدیته و همچنین ویژگی یمیاییشپسته، خصوصیات 

اقدام به تدوین جداول نیازهای این  موردمطالعهها با بررسی عملکرد درختان پسته  شیب را برای کاشت آن بررسی نمودند. آن

بررسی  باهدفدر تحقیقی ( 4263الدین و همکاران ) . زین(Ojidi, Esfandiarropour, & Hosseinifard, 2011) درختان نمودند

دریافتند که از  استان کرماندر  تحت کشت پسته دشت سیرجانی ها خاک شیمیاییی و فیزیک بندی و خصوصیات تحول، رده

و شوری، میزان سدیم خاک، گچ و  موردمطالعهدر شرق منطقه ترین عوامل کاهش تولید پسته، بافت خاک و سنگریزه  مهم

 واکاوی( به 4269سالم ). (Zaynaldin, Masiahabadi, & Esfandiari, 2013) سطح آب زیرزمینی زیاد در غرب آن است

پرداخت. نتایج مطالعات وی حاکی از  استان یزد ارانپسته کتوسط  فشار تحتکارگیری روش آبیاری  هعدم ب بر مؤثرعوامل 

کردن و  ها، تحمیل رداخت آنپبودن زمان باز ها و کوتاه بودن بهره وام ، باالفشار تحتطراحی و اجرای نامناسب سیستم آبیاری 

نشدن خاک  و خیس رفشا تحتآموزشی در زمینه آبیاری  های نشدن دوره برداران برای اجرای سیستم، برگزار کردن بهره مجبور

در هریک از عوامل  فشار تحتهای آبیاری  کارگیری طرح هتولیدکنندگان پسته در عدم ب یلدالترین  از مهم موردنظرتا عمق 

 مربوط به عامل آموزشی و ،که بیشترین مقدار ویژه داد یرها نشاننتایج تحلیل عاملی متغ .(Salem, 2018)دباش می یموردبررس

بر عدم گرایش  مؤثراز عوامل  درصد 95 این عوامل مجموعاً اجتماعی و محیطی بوده و فنی، سپس به ترتیب عوامل اقتصادی،

اراضی برای انواع  بندی طبقهف از این تحقیق بیان ضرورت و اهمیت انجام مطالعات هد. کنند را تبیین می فشار تحتبه آبیاری 

( و مقایسه آن با روش آبیاری سطحی و همچنین ساز حبابطور خاص استفاده از روش آبیاری  )به فشار تحتی آبیاری ها روش

                                                           
1Mansour 
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تناسب اراضی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و ممانعت از  بندی طبقهدر  مورداشارهجایگزینی روش آبیاری  تأثیر

 . باشد میها ضمن کسب درآمد  مهاجرت آن

 ها مواد و روش

 تشریح وضعیت منطقه مطالعاتی

. این منطقه در یک محدوده باشد میقسمتی از اراضی واقع در جنوب شهرستان ورامین در استان تهران  یموردبررسمنطقه 

 24های  دقیقه شرقی و عرض 36درجه و  54دقیقه تا  39درجه و  54های جغرافیایی  هکتار در طول 241وسعت مثلث شکل با 

های منابع طبیعی و فاقد هرگونه سابقه  بخشی از زمین موردنظراراضی  .است شده واقعدقیقه  46درجه و  24دقیقه تا  49درجه و 

در ابتدا مرز منطقه بر روی  ایی روستایی به بخش خصوصی واگذار گردید.ز های اشتغال باشد که در راستای طرح مطالعاتی می

ی منطقه و با استفاده از ها خاکبه بازدیدهای میدانی و نیز انعکاس طیفی حاصل از  توجه منتقل شد. سپس با ای ماهوارهتصاویر 

یابی جهت حفر  بود، اقدام به مکان اخذشده از منطقه 3141که در جوالی  34-سنجنده سنتینل ای ماهوارهپردازش و تفسیر تصاویر 

گرفتن  رنظ های مختلف خاک با در (. مطالعات صحرایی نیز شامل تشریح خصوصیات افق4مته شد )شکل  41و  رخ خاک 41

فیزیوگرافی، اراضی منطقه در تیپ فالت و  ازنظرسازی بود.  های سطحی و زیرسطحی و بررسی عوامل خاک ی افقها ویژگی

به اهمیت دو فاکتور شیب و جهت جغرافیایی و  توجه . بااند شدهکه تسطیح  قرار داردفولوژی بر روی لندفرم تپه ورژئوم ازنظر

از مدل رقومی  مورداستفاده ای ماهوارهی ها دادهها و هماهنگی با توان تفکیک زمینی  آن منظور باال بردن دقت در محاسبه  به

شد. جهت شیب عمومی منطقه از شمال غربی به  متر استفاده 41برداری کشور با دقت  هتوسط سازمان نقش شده یهتهارتفاعی 

تا  1/3های  بیشترین فراوانی را نیز شیب .کند میدرصد تغییر  5حداکثر  صفرتا. شیب منطقه نیز از باشد میسمت جنوب شرقی 

 درصد داشتند.  1/2

 

 )سمت راست( موردمطالعهای منطقه  صویر ماهوارهای استان تهران )سمت چپ( و ت تصویر ماهواره -0شکل 

 شناسی زمین

 Cی نوع ها آبرفترسوبات این منطقه شامل  منشأمتشکل از رسوبات آبرفتی نسبتاً جوان دوره کواترنر است.  موردنظرمنطقه 

های سیلتی  حاوی الیه موردنظر( است که در جنوب تهران و منطقه Q4ی عهد حاضر یا ها آبرفت) D( و Q3)آبرفت تهران یا 

                                                           
1Sentinel-2 
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های سیالبی در ناحیه تهران است. این رسوبات در شمال تهران شامل  ترین رسوبات رودخانه از جوان Dی نوع ها آبرفت. باشد می

گرفتن این نکته که بخش وسیعی  است. با در نظر شده یلتشک یزر دانهمنفصل و در جنوب تهران از رسوبات  درشت دانهرسوبات 

 تأثیر توان میو محدوده جنوبی تهران دارای این رسوبات است، لذا ن دهد میتشکیل  Cی نوع ها آبرفتری را  - اناز دشت تهر

ی عهد ها آبرفتروی سازند کهریزک و زیر Cنادیده گرفت. رسوبات نوع را ی منطقه ها خاکاین رسوبات در پیدایش و تحول 

نواختی بیشتری نسبت به سازند کهریزک دارد و در جنوب تهران تبدیل به بندی بهتر و یک دارد. این رسوبات، الیه حاضر قرار

منطقه پژوهش جزء  .است شده یلتشکاست. رسوبات نسبتاً همگن بوده و از شن، ماسه و سیلت  های سیلتی کم شیب شده الیه

از سمت جنوب  وسیله گسل جنوب ری و . فرونشست جنوب ری از شمال بهباشد میفرونشست جنوب ری و کهریزک نیز 

د. فرونشست جنوب ری در قسمت جنوبی به علت فعالیت گسل شو میوسیله گسل کهریزک به فرونشست کهریزک متصل  به

 ,Darvishzadeh) باشد می Dی ها آبرفتدهنده آن از نوع  و رسوبات تشکیل است شده راندهکهریزک بر روی دشت کهریزک 

که در برخی از مناطق طرح، وجود الیه شن ریز  طوری از رسوبات فوق هستند. به متأثری منطقه طرح نیز ها خاکلذا، . (1991

شدن  است که با دور و نزدیک مشاهده قابلراحتی  ، در سطح و عمق خاک بهباشد میی رودخانه منطقه گذار که ناشی از رسوب

 .کند میاز رودخانه، عمق آن نیز تغییر 

 
 استان تهران شناسی زمیننقشه  یمنطقه بر رو یتموقع -7شکل 

 رژیم رطوبتی و حرارتی منطقه

ترین ایستگاه هواشناسی  ساله نزدیک 35ی های دادهاساس نتایج حاصل از  منطقه بر یها خاک و حرارتی رژیم رطوبتی

 3خشک ضعیف و گرم یببه ترت (Van Wambeke, 2000) 4افزار جاوا نیوهال ( و با استفاده از نرم4261-4295 )کهریزک،

بخش کنترل  گراد است، درجه سانتی 9متری بیش از  سانتی 51که دمای خاک در عمق  هنگامی . در این رژیم رطوبتی،باشد می

. از سوی دیگر بخش کنترل رطوبتی، بیش باشد میمرطوب  یروز متوال 15ها به مدت بیش از  تمام قسمتبعضی یا رطوبتی در 

مقداری آب در بخش کنترل رطوبتی در دسترس قرار دارد، کمتر از  که یزمان مدتروز خشک است. همچنین حداکثر  491از 

گراد است و تفاوت میانگین  درجه سانتی 33تا  45بین ، متوسط درجه حرارت ساالنه خاک سه ماه است. در رژیم دمایی فوق نیز

 .باشد متری از سطح خاک می سانتی 51گراد در عمق  درجه سانتی 5ه حرارت تابستانه و زمستانه بیش از درج

                                                           
1 Java Newhall Simulation Model (JNSM) 
2Weak aridic and thermic 
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 خاک های نمونههای فیزیکی و شیمیایی  تجزیه

متری عبور داده  میلی 3آوری و پس از هوا خشک نمودن از الک  های خاک جمع پس از انجام مطالعات صحرایی، نمونه

پی اچ  ، اسیدیته با دستگاه(Bouyoucos, 1962) روش هیدرومتری ت خاک از قبیل، بافت خاک بهبرخی از خصوصیا شدند.

اکسایش تر  روش به، ماده آلی (Rhoades et al., 1996) سنج یکیالکترمتر و شوری عصاره اشباع خاک با دستگاه هدایت 

 های فتومتر و کاتیون سدیم با روش فلیم، (Burt, 2004) متری ، آهک کل خاک با روش کلسی(Nelson, 1982) بلک و واکلی

 گیری شدند. اندازه .آ اِ. دِ. تِ. محلول کلسیم و منیزیم با روش 

 های خاک منطقه تشریح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پروفیل

، (Soil Survey Staff, 2014)امع روش ج بر اساس ها خاکها،  های آزمایشگاهی و تحلیل آن بعد از اخذ نتایج تجزیه

 هماهنگ شدند.  (Anonymous, 2014) 4مرجع جهانی بندی طبقهبندی و سپس با روش  رده

 تناسب اراضی بندی طبقه

و تعیین مقادیر عددی شاخص برای درجات  ها محدودیت بندی در این پژوهش، تناسب کیفی اراضی با استفاده از درجه

مختلف تناسب اراضی )ریشه دوم( و همچنین تعیین درجات تناسب اراضی با روش پارامتریک انجام شد. برای محاسبه 

 از (Seyyedjalali, Sarmandian, & Shorafa, 2014; Sys, Van Ranst, & Debaveye, 1991) شده اصالحاراضی  های شاخص

 پسته با توجه به نتایج سایر محققین و منابع استفاده شد وری بهرهبرای نوع  یازموردنخصوصیات اقلیمی، خاک و زمین 

(Ghaemian & Najari, 2013). شاخص کل از روش ریشه دوم موسوم به روش خیدر محاسبه گردید درنهایت (Khidir, 

 برخی تغییر و (Soil Research Institute, 1989)آبیاری اراضی برای  بندی طبقه راهنمای اساس بر اراضی نیز بندی طبقه. (1986

 .(Farshad et al., 2015) است شده انجام ساز حباب روش با آبیاری برای انحصاراً آن، بحرانی و مطلوب های دامنه از

 نتایج و بحث

 ها خاکمشخصات کلی 

. پس از دهد میهای شاهد منطقه را نشان  رخ خاکهای آزمایشگاهی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  نتایج تجزیه 4جدول 

 (.2و شکل  3دست آمد )جدول  ها به بندی آن خاک منطقه و رده، نقشه شده انجاماین جدول و مطالعات صحرایی  بررسی

 اراضی برای آبیاری بندی طبقه

 اراضی برای آبیاری با روش ثقلی بندی طبقه

، بندی طبقهاست. در این  شده ارائه 1های مختلف اراضی برای آبیاری ثقلی در شکل  های سری حالت بندی طبقهنتایج نهایی 

( 2)درجه  کشت قابل  درصد کل منطقه، کمی 5/39هکتار یا  5/99( با وسعت 3)درجه  کشت قابلاراضی موردنظر در سه درجه 

درصد کل  93هکتار یا  465( با وسعت 5کشت نامشخص )درجه  یتباقابلدرصد کل منطقه و  5/9هکتار یا  5/31با وسعت 

مل شوری )شدید و خیلی شدید( و قلیائیت )متوسط(، فرسایش آبی )کم( و که شا ها محدودیت منطقه با توجه به نوع و شدت

                                                           
1Word Reference Base (WRB) 
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گرفتند. مابقی وسعت منطقه جزء اراضی متفرقه قرار دارند. از مجموع کل مساحت منطقه،  )متوسط( است، قرار یریگ یلسخطر 

 .باشد می یکشاورز یرغدرصد آن اراضی  9/2، یگرد عبارت بههکتار یا  36/9

 های شاهد رخ خاکفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی ورت مخصوصیا -0جدول 

 عمق
(cm) 

 افق
 ذرات خاک )درصد(

بافت 
 خاک

هدایت 
 الکتریکی

(dS.m
-1) 

 اسیدیته
 مواد آلی
)%( 

 آهک
)%( 

نسبت جذب 
 سیلت شن رس سدیم

 کم یوبلند یپستدرصد و  1–1/4شیب کلی اراضی  ،4اک قنبرآباد شاهد سری خ رخ خاک
33-1 A 29 5/13 5/34 L. 1/5 6/9 11/1 45 5/9 

51-33 C1 39 5/19 5/32 L. 2/5 9/9 4/1 43 6/1 

91-51 C2 5/51 21 5/46 Si.L. 4/5 9/9 3/1 43 9/1 

415-91 C3 29 5/29 5/35 L. 9/1 1/9 12/1 44 3/9 

425-415 C4 53 33 39 Si.L. 2/1 2/9 4/1 41 1/5 

 کم یوبلند یپستدرصد و  1/4– 3شیب کلی اراضی ./ ،3رخ شاهد سری خاک قنبرآباد  خاک
49-1 Az 39 5/19 5/32 L. 24 2/9 419/1 6 33 
21- 49 Cz1 52 5/25 5/44 Si.L. 9/39 2/9 136/1 6 34 
91-21 Cz2 91 5/23 5/2 Si.L. 4/35 4/9 419/1 9 49 
91-91 Cz3 51 5/13 5/2 Si.L. 2/34 9/9 119/1 9 41 
441-91 C1 9 5/99 5/5 L.S. 1/49 9/9 119/1 5 44 
435-441 C2 1 5/61 5/4 S. 9/6 9/9 136/1 5 6 
451-435 C3 23 5/19 5/34 L. 3/5 9/9 199/1 5 9 

 کم یوبلند یپستدرصد و  3– 5شیب کلی اراضی  ،2رخ شاهد سری خاک قنبرآباد  خاک
33-1 Az 99 5/39 5/5 Si.L. 9/24 1/9 16/1 9 9/31 

15-33 Cz1 99 5/21 5/2 Si.L. 1/31 3/9 19/1 9 4/49 

92-15 Cz2 5/6 99 5/2 S. 1/43 9/9 11/1 9 9/9 

91-92 C1 21 5/93 5/2 S.L. 3/41 9/9 15/1 5 4/9 

415-91 C2 53 5/11 5/2 Si.L. 6/41 9/9 16/1 5 2/9 

435-415 C3 99 5/49 5/5 L. 6/5 5/9 19/1 5 2 
L ،لوم :Si ،سیلت :Sشن : 

 موردمطالعهی منطقه ها خاکبندی  هماهنگی و رده -7جدول 

بندی طبق روش  رده

 مرجع جهانی 

 فامیلی طبق

 روش جامع
 رده تحت گروه

سری 

 خاک

 شکل اراضی

 )لندفرم(

Calcaric Fluvisols Fine loamy, mixed, thermic Typic 

Torrifluvents 
Entisols 4قنبرآباد 

 فالت

 )تپه(
Salic Fluvisols Coarse loamy over sandy, 

mixed, thermic 
Typic 

Torrifluvents 
Entisols 3قنبرآباد 

Salic Fluvisols 
Coarse loamy over sandy, 

mixed, thermic 
Typic 

Torrifluvents 
Entisols 2قنبرآباد 
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 موردمطالعهاراضی  خاک نقشه -9 شکل

 ساز حباباراضی برای آبیاری موضعی با روش  بندی طبقه

درصد اراضی کل منطقه دارای  93هکتار یا  465نیز، همچنان  ساز حباباراضی برای آبیاری با روش  بندی طبقهدر مورد 

هکتار  93( و بدون محدودیت با وسعت کشت قابل)4. اما، مابقی اراضی از نوع درجه ( هستند5قابلیت کشت نامشخص )درجه 

 یکم) 2درصد کل منطقه و درجه  9/9هکتار یا  31( با وسعت کشت قابلمناسب و ) 3درصد از کل منطقه، درجه  9/46یا 

نیازمند  ها محدودیت به دلیل شدت 5درصد کل منطقه قرار گرفتند. اراضی درجه  5/9هکتار یا  5/31( با وسعت کشت قابل

 (.5باشند )شکل  تری در زمینه اصالح اراضی می های دقیق مطالعات و بررسی

 ساز حبابهای ثقلی و  اراضی برای آبیاری بندی طبقهج مقایسه نتای

، در ساز حباب(، با تغییر روش آبیاری از ثقلی به 5و  1اراضی )اشکال  یبند طبقهی ها نقشهاز  آمده دست بهبا توجه به نتایج 

، یگرد عبارت بهکم شد.  ها تمحدودی ، تعداد 3و در مورد دیگر، بدون تغییرِ درجه  یافتهارتقاء 4به  3مورد درجه اراضی از  یک

بند و کنترل سیل  با احداث سیل هم آنکه  کند میدر سطح متوسط محدودیت ایجاد  یریگ یلسبا تغییر روش آبیاری، فقط خطر 

کرد. در مورد اراضی  ارتقاء پیدا خواهد 4صورت این بخش اراضی نیز به درجه  این . درباشد می رفع قابلدر مناطق باالدست 

 تر یشپآمد، اما پس از اجرای عملیات عمرانی مشابه واحد  وجود نخواهد ها به نیز در شرایط فعلی تغییری در آن 2درجه 

با محدویت قلیائیت خاک پس از مطالعات  5(. در مورد اراضی درجه 2)جدول  کند میافزایش پیدا  4، درجه اراضی به ذکرشده

 یافت. درجه اراضی بهبود خواهد ها محدودیت توجه به نوع تکمیلی، با
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 اراضی برای آبیاری با روش ثقلی. بندی طبقهنقشه  -4شکل 

 ، ب: فرمول محدودیتدرجه زیرالف: درجه و 

ی قابل اصالح و انجام عملیات عمرانی، ها محدودیت بعد از انجام مطالعات قابلیت آبیاری اراضی و پس از رفع یا کاهش

با محدویت قلیائیت خاک(، کلیه اراضی جزء  5آبیاری نامشخص )درجه  یتباقابلبه جزء اراضی  ساز حبابآبیاری  درروش

با  5اراضی، درجه  بندی طبقه(. در بخشی از اراضی منطقه که شوری خیلی زیاد است و در 1گیرند )جدول  می قرار 4درجه 

 ,Onder, Caliskan) یابد درجه نسبتاً مناسب ارتقاء میگیرد، با انجام عملیات اصالح اراضی به  محدویت قلیائیت خاک قرار می

Onder, & Caliskan, 2005). 32، درجه 43گزارش کردند که مساحت اراضی درجه ( در تحقیقی 3142و همکاران ) 4رابیا ،

 29و  11، 39، 45نسبت به آبیاری ثقلی، به ترتیب  فشار تحتاراضی با آبیاری بندی  طبقهدر  9)نامناسب( 55و درجه  21درجه 

ها علت بهبود درجات  یافت. آن درصد کاهش 36 فشار تحتپس از تغییر روش به آبیاری  99و مساحت درجه  یداکردهپافزایش 

. (Rabia et al., 2013) کردند بودن اراضی منطقه بیان و سنگالخی وبلندی یپسترا ناشی از اِعمال محدودیت کمتر عواملی مانند 

 34ثقلی تنها  درروشاراضی گزارش کردند که  بندی طبقهاثر تغییر روش آبیاری بر ( نیز در بررسی 4296الباجی و همکاران )

 ,Albaji )درصد افزایش یافت  99احت به این مس فشار تحتآبیاری  درروشقرار گرفتند اما  4جزء درجه درصد از اراضی در 

Nasab, Kashkoli, & Naseri, 2010). 

                                                           
1Rabia  
2S1 
3S2 
4S3 
5V 
6N1 

7VI یا N2 
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 ساز حباباراضی برای آبیاری با روش  بندی طبقهنقشه  -0شکل 

 ، ب: فرمول محدودیتدرجه زیرالف: درجه و 

 یاریآب روش دو در یاراض درجه زیر و درجه سهیمقا -9 جدول

 پس از عملیات اصالحی ساز حباب روش با یاریآب در یاریآب درجه ارتقاء -4 جدول

 قابلیت آبیاری اراضی اراضی  بندی طبقه 

 ساز حبابروش 

 کی درجه کی درجه

 کی درجه با محدودیت زهکشی 3درجه 

 کی درجه با محدودیت زهکشی 2درجه 

 روش ثقلی

 خصوصیات خاکبا محدودیت  3درجه  با محدودیت خاک، شوری، توپوگرافی و زهکشی 3درجه 

 با محدودیت خصوصیات خاک 3درجه  با محدودیت خصوصیات خاک 3درجه 

 با محدودیت خصوصیات خاک 3درجه  با محدودیت زهکشی 2درجه 

 با محدودیت قلیائیت خاک 2درجه  با محدودیت قلیائیت خاک 5درجه 

                                                           
1IIS 
2I 
3IISATW 
4IIW 
5IIIW 
6IIIW 

 ثقلی(درجه و زیر درجه اراضی )آبیاری 
اراضی )آبیاری با روش  درجه ریزدرجه و 

 (ساز حباب

4با محدودیت خصوصیات خاک 3درجه 
 43درجه  

با محدودیت خصوصیات خاک، شوری، توپوگرافی و  3درجه 

 2زهکشی
 1با محدودیت زهکشی 3درجه 

 9با محدودیت زهکشی 2درجه  5با محدودیت زهکشی 2درجه 
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 تناسب اراضی برای درخت پسته بندی طبقه

آبی و محدودیت خاک و اراضی هستند،  اخیراً مناطق زیادی از کشور که دچار مشکالت کم شد، ذکر تر یشپکه  طور همان

. اما کشت آن مانند اجرای صحیح هر طرح کشاورزی و باغی دیگر مستلزم انجام اند یداکردهپتدریج به کشت این گیاه سوق  به

 در پسته رشد ، فصلشده انجامطی تحقیقات  است. موردنظرشناخت وضعیت آب، خاک و اقلیم منطقه  ازجملهمطالعات پایه 

محاسبه  رشد فصل های ماه تمامی در روزانه حرارت درجه متوسط بنابراین .باشد می آذر اوایل تا ماه فروردین از موردنظر منطقه

 برای سرمایی نیاز ،(Farshi et al., 1997) است اسفند اواخر تا آذر اوایل از منطقه در پسته خواب فصل که این به توجه شد. با

 درجه که یزمان مدتسرمایی ) های ساعت خصوصیت، این محاسبه برای لذا، .شود تأمین دوره این در باید نیز پسته درخت

 ,Beede, Brown, Kallsen, & Weinbaum) ( محاسبه شد3141افزار متلب ) سلسیوس است( توسط نرم 3/9از  کمتر حرارت

 .شد محاسبه (آذر اوایل تا فروردین) مربوطه های ماه در رشد  دوره طول در نیز نسبی رطوبت (. میانگین5، )جدول (2005

 ,Askari, Fahimi, Tavakoli Poor, & Mokhtari) دشو میانجام  ماه ینفرورد در منطقه در این گیاهافشانی  گرده ازآنجاکه

 خصوصیات شده محاسبه مقادیر نتایج .گردید لحاظ افشانی زمان گرده نسبی رطوبت عنوان به این ماه نسبی رطوبت ا،لذ ،(2011

 عامل این جدول، به توجه اند. با شده ارائه 9ل .Error! Reference source not foundدر  در رشد گیاه پسته مؤثراقلیمی 

 باشد. می رشد  دوره دمای میانگین به مربوط محدودکننده

 سرمایی های ساعت -0جدول 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

 459 549 512 113 62 1 1 1 1 1 1 1 تعداد ساعت

 موردمطالعهبرای کاشت درخت پسته در منطقه  اقلیم ارزیابی شاخص نتایج -6 جدول

 نهایی درجه محدودیت درجه شده محاسبه مقدار اقلیمی خصوصیات

 4949 411 4 (hr)نیاز سرمایی

99 3 
 3 99 34 رشد  دوره دمای میانگین

 4 411 21 رشد )%(  دوره نسبی رطوبت

 4 411 15 افشانی گرده زمان در نسبی رطوبت

 ارزیابی تناسب خصوصیات خاک و اراضی

و درصد شیب و خاک مانند بافت و ساختمان، هدایت الکتریکی، اسیدیته، نسبت  وبلندی یپستخصوصیاتی از زمین مانند 

 یلسبا عامل  گیری وزنی محاسبه و همراه متری و از طریق میانگین 5/4جذب سطحی سدیم و درصد آهک خاک تا عمق 

شده پارامتریک  اصالحی اراضی ها شاخصو با روش  ذکرشده تر یشپبه منابع و نتایج سایر محققین  توجه و با یریگ

(Seyyedjalali et al., 2014; Sys et al., 1991) که  . از آنجائی(9 جدول)سپس تبدیل به درجه تناسب ارزیابی شد  ه شد.محاسب

 چال کود، استفاده از منابع قرضه همچون ساز حبابروش آبیاری  ازجمله) شده استبرای منطقه سطح مدیریت باالیی مفروض 

داشت و برداشت مکانیزه(، استفاده از شاخص اراضی  - های پسته و کاربرد ادوات کاشت در محل استقرار نهال کانال کودیا 

ی اراضی ها شاخصاز  تا شد گرفته آید. بنابراین، تصمیم دست سبب شد درجات تناسب اراضی کمتر از واقعیت به ،نشده اصالح

تناسب  بندی بقهطنقشه  ArcGIS افزار های اطالعات جغرافیایی و به کمک نرم در محیط سامانه یتدرنهاشود.  استفاده شده اصالح

با محدودیت  2درجه  ءای از منطقه جز ، بخش عمده5(. با توجه به شکل 5پسته تهیه شد )شکل  وری بهرهاراضی برای نوع 
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است.  و نامناسب با محدودیت شوری خاک جای گرفته 3منطقه در درجات  مطالعه قابلشوری خاک قرار دارد و مابقی اراضی 

 دریاچه حاشیه شور مطالعه اراضی ( در4263قائمیان و رنجبری ). باشد میعامل شوری خاک محدودیت اصلی این اراضی نیز 

مقاومت نسبی این گیاه، ناشی از شوری بسیار  باوجودند، درجات پایین تناسب اراضی کن میارومیه برای کاشت پسته اظهار 

در ( نیز 4291درویش و همکاران ). (Ghaemian & Najari, 2013)باشد  میباالی خاک و خارج از دامنه تحمل گیاه پسته 

درختان مقاوم به  ازجملهترین محدودیت گیاهان مختلف،  ، مشکل شوری باال را مهمموردمطالعهخشک  یمهمناطق خشک و ن

 طور . همان(Darwish, Atallah, El Moujabber, & Khatib, 2005) شوری مانند پسته در شرایط سطح مدیریت متوسط دانستند

داشتن مداوم خاک اطراف  نگه مرطوبه ب توجه تغییر کند، با ساز حبابشد، اگر روش آبیاری از ثقلی به  این تحقیق ذکر که در

. احمدی و کند می یافت و اثر تنش شوری کاهش پیدا خواهد ریشه، امکان نفوذ نمک و امالح به محیط اطراف ریشه کاهش

ی نوین ها روشنتیجه رسیدند که  این به ای قطرهوسیله روش سطحی و  آبیاری درختان پسته به( در مقایسه 4261برزگری )

 .(Ahmadi & Barzgari, 2012) دشو میسنتی سبب کاهش تنش شوری شده و باعث افزایش عملکرد  آبیاری به نسبت آبیاری

های سری  از حالتیک  اراضی برای هر تناسب درجه و پسته وری بهره نوع برای شده اصالح یها شاخص -2جدول 

 خاک
 های سری خاک شاخص و درجه تناسب اراضی برای حالت

 اراضی خصوصیات خاک و
4-2 3-3 4-3 2-4 3-4 4-4 

 و شیب یوبلند یپست 64 61 65 63 61 65

 یریگ لیس 96 95 65 95 93 91

 خصوصیات خاک )بافت، عمق، ساختمان و مقدار سنگریزه(  65 62 63 61 61 69

 (dS.m-1)شوری  13 11 99 26 55 21

 خاک )اسیدیته( یزیحاصلخ 95 92 63 99 99 53

 آهک )درصد( 66 69 65 69 65 61

  4نسبت جذب سطحی سدیم 95 91 69 91 99 99

N1 46 S3 14 S3 25 S2 91 S3 21 S3 29  درجه تناسب اراضی نهایی و شده اصالحشاخص 

 
 پستهاراضی برای احداث باغ  تناسب نقشه -0شکل 

                                                           
1Sodium Absorption Ration (SAR) 
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 گیری  نتیجه

، 4 سه سری قنبرآباد غالب در یافته و تحول و یا کم 4یافتهتحول نی ها خاکرده  در موردمطالعه منطقه یها خاک طورکلی به

است، کمی  یافته گسترشکه در قسمت جنوبی منطقه  4 ی سری قنبرآبادها خاکگذاری شدند.  نام 2 و قنبرآباد 3 قنبرآباد

شوری خاک، محدودیت بیشتری  ازنظردارد،  که در قسمت شرق منطقه قرار 3 ی سری قنبرآبادها خاکمشکل شوری دارند. 

در قسمت شمالی منطقه، دارای بیشترین شدت محدودیت شوری،  2 ی سری قنبرآبادها خاکدارند.  4 نسبت به سری قنبرآباد

، بنابراین، پس از است شده گرفته در نظریت متوسط اینکه در این تحقیق سطح مدیر به توجه هستند. با یریگ یلسقلیائیت و 

 مناسب )منابع قرضه( استفاده خواهد یفیتباکبا خاک  همراه کانال کودیا  چال کودها از روش  شدن محل استقرار نهال مشخص

های درخت،  ر ریشهبه ایجاد پیاز رطوبتی دائمی در ریزوسف توجه با ساز حبابدیگر، پس از استقرار سامانه آبیاری  سوی شد. از

در سطح خاک به محیط ریشه منتقل نشود. بنابراین  یافتهتجمع های  نمک خصوص بهی اطراف و ها خاکد تا شوری شو میباعث 

، استفاده از روش یریگ یلس. با توجه به محدودیت شوری، قلیائیت و کند می درجه تناسب اراضی برای کاشت پسته ارتقاء پیدا

پسته شود. لذا  وری بهرهبه بهبود درجات تناسب اراضی برای نوع  د منجرتوان میبند و منابع قرضه  سیل، ساز حبابآبیاری 

 طریق زیر کشت بردن منطقه، مصرف آب کمتر و افزایش عملکرد در بلندمدت جبران خواهدهای عمرانی و فنی اولیه از  هزینه

( سبب افزایش مساحت اراضی با درجه یا کالس 4ز سنتی به مدرن: داد تغییر روش آبیاری ا این تحقیق نشان طور که همانشد. 

است که موجب افزایش درآمد زارعین  یداکردهپها کاهش  تر شده و یا در یک کالس ثابت، تعداد یا شدت محدودیت مرغوب

چنین تصمیمی شد.  گردد. این موضوع باعث ترغیب کاربران به افزایش سطح زیر کشت خواهد یا باغدارها در درازمدت می

( سبب ایجاد و رونق صنایع باالدستی و 3کارگیری و استخدام نیروی انسانی بومی و متخصص.  هشود مگر با ب عملیاتی نمی

افزاری( و خدمات پس از فروش  افزاری و نرم تولید و فروش تجهیزات آبیاری مدرن )سخت ؛ازجمله ،شد دستی آن خواهد پائین

شود.  افزایش راندمان آبیاری می یگرد عبارت بهجویی در حجم آب مصرفی و  صرفهسبب ( 2میرات(. داری و تع ها )مانند نگه آن

( نسبت به آبیاری فشار تحتهای نوین آبیاری )خاصه  آفرینی روش نیز اشاره دارند که میزان اشتغال( 4269بیکی و همکاران )

 یباکمدر این منطقه بلکه در بسیاری از مناطق مشابه در کشور  تنها نهگفت  توان می درنهایت .برابر است 2/3سطحی )سنتی(، 

 به ایجاد اشتغال و درآمدزایی پایدار خواهیم بود.آوری و مطالعات زیربنایی کاربردی قادر  انتقال فن

%(، محمدامیردالور)نویسنده دوم(، 91مروج )نویسنده اول(، پژوهشگر اصلی، نگارنده بحث ) : کامرانسهم نویسندگان

، مجری انجام مراحل پژوهش یپژوهشگر کمک%(، وحیده نجفی )نویسنده سوم(، 31) شناس روش، گر یلتحلژوهشگر کمکی، پ

(31)% 
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