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  چکيده
يکی از فاکتورهای تأثيرپذير از کيفيت آب آبياری از نظر شوری و سديم، راندمان کاربرد است که نقش مهمی در مديريت و 

هاي مختلف آب آبياري از نظر شوري و سديم شامل سه تيمار با هدايت  ريزی آبياری دارد. در اين پژوهش كيفيت برنامه
در يک فصل زراعی برای  ۳۰و ۱۰، ۹/۰های جذبي سديم به ترتيب  زيمنس بر متر با نسبت دسي ۶و  ۲، ۶/۰الكتريكي (شاهد) 
لوييز تعيين و ضمن  -ل بيالن حجمي، ضرايب معادله نفوذ كوستياكوفای استفاده شدند. با استفاده از مد زراعت ذرت علوفه

های مختلف آب در انتهای فصل رشد بررسي شد. نفوذ نهايي  تعيين تغييرات نفوذ، تغييرات راندمان کاربرد حاصل از کيفيت
درصد نسبت به  ۶۱و  ۴۵، ۳۴زيمنس بر متر در انتهای دوره به ترتيب به ميزان  دسی ۶و  ۲خاك در تيمار شاهد، شوری 

دسی زيمنس بر متر در انتهای دوره به ميزان  ۶و  ۲ابتدای دوره كاهش يافت. در اين راستا راندمان کاربرد در تيمارهای شاهد، 
ريزی آبياری مناسبی براي  درصد نسبت به ابتدای دوره کاهش داشت که ضروری است برنامه ۶۲و ۴۹، ۲۷به ترتيب حدود 
  ای در شرايط کاربرد آب شور و سديمی انجام شود. ربرد در آبياری جويچهافزايش راندمان کا
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  مقدمه
مناسب يكي از مشكالت مهم با کيفيت  كمبود منابع آب

خشك است. در بسياري از نقاط  در مناطق خشك و نيمه
برداري رو به كاهش  جهان منابع آب مناسب براي بهره

امع شهري، است و با توجه به مصارف روزافزون آن در جو
 ،مارتينزيابد ( صنعتي و افزايش سرانه، تدريجاً كاهش مي

به علت گسترش سطح زير كشت كشاورزي، ). ۱۹۹۹
هاي حاوي  هاي شور و استفاده از آب كشت زمين

. گيرند هاي باالي نمك محلول مورد توجه قرار مي غلظت
وقتي مشكل نفوذپذيري كه ناشي از كيفيت آب آبياري 

، ميزان نفوذ آب به داخل و در درون دآي است پيش مي
كه آب كافي در اختيار گياه  يابد خاك چنان كاهش مي

يابد. نفوذپذيري  و عملكرد محصول كاهش مي نيست
ده و با تشديد كرضعيف خاك تأمين آب گياه را دشوار 

ايجاد سله، تجمع آب در سطح خاك و عوارض همراه آن 
ياهي و ايجاد محيط مانند تهويه خاك، اختالل در تغذيه گ

مناسب براي بعضي امراض نباتي، مشكالت كشت و كار را 
هاي فيزيكي خاك كه  يكي از مشخصه .کند دو چندان مي

هاي مختلف آب از نظر شوري و  تحت تأثير كيفيت
و نهايتا"  له نفوذ و تغييرات آنأ، مسگيرد سديمي قرار مي

مي در باشد كه نقش مه مي تأثير آن بر راندمان کاربرد
  .هاي آبياري دارد طراحي و مديريت سيستم

هاي آبياری سطحی پايين بودن راندمان  مشکل عمده روش
آبياری است که نتيجه ضعف مديريت آبياری است (خاتری 

). راين و مک ٢٠٠٠؛ گاردو و اد، ٢٠٠٦و اسميت، 
) گزارش ٢٠٠٧) و گليز و همکاران (١٩٩٧کليمونت (
يح مديريت آبياري و در در صورت اعمال صحکردند که 

نظر گرفتن تغييرات زماني و مكاني خصوصيات خاك، 
هاي باال در آبياري سطحي دور از انتظار نخواهند  راندمان

  بود.
) گزارش كردند كه نفوذپذيري ١٩٩٩هانسوكر و كلمنت (

خاك يكي از عوامل مؤثر در آبياري سطحي است و در 
 حدود ار نفوذ راها كاهش مقد . آنکند طول فصل تغيير مي

گزارش كردند. تغييرات  رشددرصد در طول فصل  ٤٠
سطحي خاك يكي از عوامل مهم و تأثيرگذار بر تغييرات 

خاتری و زماني نفوذپذيري در طول فصل ذكر شده است. 
تغييرات زماني و ) گزارش نمودند که ٢٠٠٦اسميت (

مكاني نفوذ از عوامل تأثيرگذار بر غيريكنواختي آب در 
. نفوذپذيري در طول يك و راندمان کاربرد است عهمزر

استفاده از متوسط تغييرات زماني نفوذ  کرده وفصل تغيير 
تا  ٢٥تواند سبب افزايش يكنواختي كاربرد آب به اندازه  مي
  شود.درصد  ٣٠

) گزارش كردند که در ١٣٨٩پرچمی عراقی و همکاران (
تون و های نفوذ (کوستياکوف، هور مقايسه با ساير مدل

ترين  لوييز بهترين و مناسب -فيليپ)، مدل کوستياکوف
مدل برای بيان فرايند نفوذ آب در خاک در آبياری 

) ١٣٨٩ای است. همچنين ابراهيميان و همکاران ( جويچه
) را به ١٩٨٣و  ١٩٨٢ای اليوت و واکر ( روش دو نقطه

ای و  منظور برآورد پارامترهای نفوذ در آبياری جويچه
ای،  رسی كرده و بيان كردند در آبياری جويچهنواری بر

ای نسبت به ساير  ميزان آب نفوذ يافته در روش دو نقطه
  ها خطای نسبی دارد. روش

سازي  بهينه براياستفاده از متوسط تغييرات زماني نفوذ (
تواند سبب افزايش يكنواختي  هاي آبياري) مي مديريت

تغييرات زماني درصد شود.  ٣٠تا  ٢٥كاربرد آب به اندازه 
نفوذپذيري به كاهش نفوذ نهايي خاك مربوط است. 
هدايت هيدروليكي قشر سله سطحي حدود يك تا هشت 

يني است و در يهاي پا درصد هدايت هيدروليكي اليه
درصد  ٤٦نتيجه اين كاهش هدايت هيدروليكي، به ميزان 

). ١٩٩٩راين، كاهش در نفوذ جويچه گزارش شده است (
)، علت كاهش نفوذپذيري ١٩٩٢و كنديا (همچنين رودز 

را در طول فصل، تغييرات ساختمان خاك و تشكيل قشر 
)، تغييرات ١٩٩٦كليمونت و راين ( سله گزارش كردند. مك

درصد  ٤٥زماني نفوذپذيري را در طول فصل زراعي حدود 
 ٢٤/٠در ابتداي فصل تجمعي برآورد كردند. مقدار نفوذ 

که  تهاي فصل كاهش يافتدر ان ١٣/٠متر بود كه به 
  .موجب کاهش راندمان کاربرد شد

كيفيت آب آبياري بر قابليت نفوذ آب در خاك مؤثر است. 
ها  ، خاكدانهناشی از نسبت جذبی سديم باال بر اثر تورم

 پاشند. اين هاي خاك از هم فرو مي شكسته شده و ذره
دهند. پديده  گونه فرآيندها سرعت نفوذ آب را كاهش مي

خاك (منتج از ظاهری  و يا افزايش جرم مخصوص تورم
و سديمي) به  یهاي مختلف آب از نظر شور كاربرد كيفيت

علت پراكنش ذرات خاك سبب كاهش هدايت هيدروليكي 
 ).٢٠٠١، گراف و پترسونشود ( مي نيز خاك

د. شو افزايش نفوذپذيري خاك مي باعثشوري آب آبياري 
آب آبياري با از طرفي غلظت زياد سديم موجود در 

شود.  پراكنش ذرات خاك، موجب كاهش نفوذپذيري مي
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 آبياری زياد سديم موجود در آب ديگر غلظت تبه عبار

، تأثير شوري را تحت الشعاع قرار (نسبت جذبی سديم باال)
 آب بهداده و در حقيقت عامل سديم، موجب كاهش نفوذ 

خاك با افزايش درصد سديم  آب به. نفوذ شود میخاك 
کاهش  (ناشی از کيفيت آب آبياری) ابل تبادل خاكق

  يابد. می
(از نظر  مربوط به كيفيت آب هاي پژوهشطالعات و بيشتر م

و راندمان  خاك آب به آن بر نفوذ تأثيرو  شوری و سديم)
در شرايط آزمايشگاه و خاك دست خورده و در شرايط  کاربرد

  ه است.شدبدون گياه انجام 
 سديمی بر تغييرات -اثرات آب شور سيهدف از اين تحقيق برر

اي  آبياري جويچه در ها و تغييرات آن کاربرد آب راندمان نفوذ و
  است.

  ها مواد و روش
هاي مختلف آب از نظر  به منظور تعيين تأثير كيفيت

اثرات آن  تا"يو نها شوري و سديم بر تغييرات نفوذپذيري
در مزرعه  پژوهشی ای، در آبياري جويچه بر راندمان کاربرد

. خاك مزرعه داراي بافت لوم انجام شدرج تحقيقاتی ک
رسي و مقدار رطوبت در نقاط ظرفيت زراعي و پژمردگي 

جدول د. شگيري  درصد وزني اندازه ٨/٩و ٩/٢١به ترتيب 
دهد.  خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک را نشان مي ١
 دارای بافتشود، خاك  ده ميدي ۱كه از جدول  طوريه ب

 .ابا قليائيت كم ور رسي، بدون محدوديت شوريلوم 
ارايه  ۲در جدول  آب آبياري مزرعهي يخصوصيات شيميا

  گرديده است.

  
  ي و فيزيكي خاك قبل از انجام آزمايشيبرخي خصوصيات شيميا -۱جدول 

  cm(  ECe (dS/m)  pH  CEC(عمق 
(meq/100g Soil)  

  شن  سيلت  رس  پتاسيم  فسفر
mg/kg  %  

٢/٢٩  ٤/٤٥  ٤/٢٥  ٢٠٤  ٢/٨  ٠/١٣  ٩/٧  ٥٦/٠  ٠-٣٠  
٢/٢٥  ٤/٤٧  ٤/٢٧  ١٢٨  ٦/٣  ٤/١٣  ٩/٧  ٩٥/٠  ٣٠-٦٠  

  
  meq/lها  آنيون  meq/lها  كاتيون  (cm)عمق 

SAR  
Na+  Mg++  Ca++  SO4

=  HCO3
-  Cl-  

٩٢/٠  ٠/٥  ٨/٢  ٧/٠  ٦/٣  ٢/٣  ٧/١  ٠-٣٠  
١٦/١  ٠/٤  ٤/٢  ٠/٨  ٤/٦  ٢/٥  ٨/٢  ٣٠-٦٠  

  
  مزرعه و تيمارهاي آب آبياري آبياری ي آبيشيميا های ويژگي -٢جدول

  pH  SAR  EC آب
(dS/m)  

  )meq/l(ها  كاتيون  )(meq/lها  آنيون
SO4

=  HCO3
-  Cl-  Na+  Mg++  Ca++  

 ٢/٣ ٤/٢ ٥/١ ٦٠/١ ٠/٢ ٥/٣  ٦٢/٠  ٩٠/٠  ٧/٩۰  )LS(شور و سديمی کم 
  ٤/٣  ٠/٢  ٦/١٦  ٩/١٦  ٨/١  ٣/٣  ٠٥/٢  ٠/١٠  ٩١/٧  )MS(شوري و سديمی متوسط 

  ٢/٣  ٤/٢  ٧/٥٠  ٣/٥١  ٠/٢  ٠/٣  ١٠/٦  ٠/٣٠  ٩٦/٧  )HS(و سديمی زياد شوري 
  

 C2S1كالس  در كوكس، اين آب ويل بندي طبقه بر اساس

هاي  تقريباً جزو آب و سديم و از نظر شوري گيرد جاي مي
توان از اين آب براي آبياري گياهاني كه  و مي استخوب 

ه در مقابل شوري حساسيت متوسط دارند نيز استفاد
دن نمك كرنمود. تيمارهاي مختلف كيفيت آب از اضافه 

گرم در  ٢/٣و  ٩/٠( هاي مختلف كلرور سديم با غلظت
و  MSليتر نمک کلرور سديم به ترتيب برای تيمارهای 

HS( حاصل شدند.  
هاي كامل تصادفي با سه  آزمايش در قالب طرح بلوك

تيمارهاي  .تيمار كيفيت آب و در سه تكرار انجام شد
و  SAR=٩/٠( LSشاهد  مار،يسه ت فيت آب شاملكي

dS/m ٦/٠=ECشوري ،( متوسط و سديم MS )١٠=SAR 
و  SAR= ٣٠( HSزياد  و سديم ) و شوريEC=٢ dS/mو 

dS/m ٦=ECارايه  ۲. خصوصيات کامل در جدول ) بودند
  شده است.

براي هر تيمار كيفيت آب سه تكرار و براي هر تكرار سه 
گيري در جويچه  شد كه اندازهجويچه در نظر گرفته 

ها  ب آنيعدد، ش ٢٧ها  چهيتعداد جو. انجام شدوسطي 
متر  ۳۰ها  ، طول جويچه٧٥/٠ها  درصد، فواصل آن ٠/ ٠١

. انجام شد رشد اری در طول فصلينوبت آب ١٢و تعداد 
 ۱۵۰ليتر بر ثانيه، مدت زمان آبياری  ۳۵/۰ها  دبی جويچه

 نظر گياه مورد مارها ودقيقه به طور مساوي براي همه تي



 ... ) بر تغييرات نفوذ و راندمان کاربردیسديم -(شور یتأثير کيفيت آب آبيار                                                                                      ١٥٤

 

 ۱۵ به فواصلو  متري سانتي ٥ذرت بود كه در عمق 
براي مقايسه و روند تغييرات نفوذ و  شد.کشت سانتيمتر 

راندمان کاربرد تيمارها، دبی و زمان قطع جريان در هر 
های آبياری  آبياری در طول فصل رشد برای تمام نوبت

ر گرفتن يکسان در نظر گرفته شده است (بدون در نظ
  آبشويی).
هاي كودي طبق نظر كارشناسان به صورت  توصيه

سوپرفسفات تريپل و سولفات پتاسيم به مقدار به ترتيب 
د و كود شكيلوگرم در هكتار به خاك اضافه  ١٥٠و  ١٠٠

كيلوگرم در هكتار و به صورت تقسيط  ٣٥٠اوره به مقدار 
يه در اختيار خاك قرار گرفت. زمان آبياري بر اساس تخل

متر  نوترون بادرصد آب قابل استفاده تعيين و  ٥٠
بر اساس  تيمارها نيز عمق آب آبياري شد. گيري اندازه

رساندن رطوبت خاك به حد ظرفيت زراعي محاسبه و 
با استفاده از معادالت بيالن حجمي و در  .اعمال گرديد

به  نسبت لوييز -معادله نفوذ كوستياكوف گرفتن نظر
 )۱۹۸۲با روش دو نقطه اليوت و واکر ( تعيين نفوذپذيري

 -با روش ورودي (f0)نفوذ نهايي خاك  اقدام گرديد.
گيري  اندازه WSC فلوم با و دبي خروجي تعيينخروجي 

مقدار نفوذيذيري خاک در ابتداي دوره به عنوان د. ش
  در نظر گرفته شد. )Controlشاهد (

ربرد براي تعيين تغييرات خواص فيزيكي خاك ناشي از كا
ميانگين وزنی قطر  ،تيمارهاي مختلف كيفيت آب آبياري

ها  ) که شاخصی از پايداری خاکدانه(MWDها  خاکدانه
آزمون گيري شد.  اندازه است نيز در ابتدا و انتهای دوره

افزار   با نرمو و دانکن  LSDها به روش  مقايسه ميانگين
SPSS  شدتجزيه و تحليل.  

  

  نتايج و بحث
نهايي خاك بين ابتدا و انتهاي دوره  پذيریتغييرات نفوذ

مقدار ابتدايي نفوذپذيري  .شددار  معني درصد يك در سطح
مكعب بر  متر ٥/١٤×  ١٠-٥برابر  )Control( نهايي خاك

گيري شد كه در انتهاي دوره در  متر بر دقيقه اندازه
و  ٤٥، ٣٤به ترتيب به ميزان  HSو  LS ،MSتيمارهاي 

قدار نفوذ نهايي خاك در اول دوره درصد نسبت به م ٦١
كاهش نفوذ نهايي خاك  ۱اند. شكل  كاهش داشته

ه تيمارهاي مختلف را در انتهاي دوره نسبت به ابتداي دور
)Controlروند تغييرات نفوذ نهايي خاك  ۲شكل  ) و

آبياري  های نوبتتيمارهاي كيفيت آب را در طي دوره با 
تغييرات شود  يم ديدهكه  طوري همان دهد. نشان مي

. علت كاهش نفوذ داردنفوذ نهايي خاك روندي كاهشي 
نهايي در طول دوره فشردگي (نشست خاك) و تخريب 

ها و تشكيل  اليه سطحي خاك (متالشي شدن خاكدانه
. فشردگي و تخريب اليه سطحي باشد میسله سطحي) 

 باعثها و ايجاد سله  كاهش پايداري خاكدانه با خاك
. نسبت جذبي سديم شود میي خاك كاهش نفوذ نهاي

با متالشي و پراكنده  ي شور و سديميها بيشتردر آب
كردن ذرات خاك و تشكيل سله سطحي اثر افزاينده بر 
كاهش نفوذ نهايي داشته و موجب كاهش بيشتر نفوذ 

تغييرات نفوذ تجمعي روند  ٣ شکل خاك شده است. نهايي
 ی فصلانتها خاک تيمارهای مختلف کيفيت آب را در

 .دهد نشان مي
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تغييرات نفوذ نهايي خاك تيمارهاي مختلف روند  -٢شكل 

  آبياري های نوبت كيفيت آب با
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 تيمارهاي نسبت به زمان در تغييرات نفوذ تجمعي -٣شكل 

  )دوره انتهاي ( كيفيت آب مختلف
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سديم باال با ايجاد  جذبي هاي بتاستفاده از آب با نس
ي در خاك و پراكنش ذرات يشيميا وی تغييرات فيزيك

خاك و تشكيل قشر سله سطحي فشرده، موجب كاهش 
ه كه نهايتاً اين عوامل باعث كاهش شدها  پايداري خاكدانه

نفوذ  آب حجم تغييرات روند ٤ . شكلشدنفوذپذيري 
 -يافته(تعيين شده توسط ضرايب نفوذ معادله کوستياکوف

  .دهد مي نشانتيمارها را با دفعات آبياري  لوييز)
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هاي  تيمارها در نوبت حجم آب نفوذ يافتهتغييرات  -۴ شكل

  مختلف آبياري
  

معموالً كاهش در مقدار نفوذپذيري در يك فصل زراعي 
طحي و تخريب تشكيل سله س به دليلكه اين  دهد رخ مي

ساختمان سطحي خاك است، كه اين كاهش در حضور 
هاي جذبي سديم باال با  بتكيفيتهاي مختلف آب با نس

آن (چون  همراهايجاد پراكندگي و سله سطحي و اثرات 
كاهش باعث ها) تشديد شده و  كاهش پايداري خاكدانه

بيشتر نفوذ را از طريق تخريب سطحي خاك و ايجاد سله 
  .ودش فشرده مي
تغييرات راندمان کاربرد ناشی از تغييرات نفوذ  ۵در شکل 
های مختلف آب آبياری در انتهای فصل بررسی و  کيفيت

  ارزيابی واقع شد.
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در  آبياري تيمارهای کيفيت آب راندمان کاربرد -۵كلش

   انتهای دوره

های مختلف  تيفياز کحاصل رات ييتغ ٦ن شکل يهمچن
اری در انتهای دوره نشان ياری را بر مدت زمان آبيآب

در عمق توسعه  خاك الكتريكي هدايت ميانگين دهد. می
 HSو  LS ،MSتيمارهاي متر) برای  سانتي ۰-۶۰ريشه (

 ۷/۶و  ۸/۲، ۱/۱به ترتيب برابر در انتهای فصل رشد 
  شد.زيمنس بر متر  دسي

شود راندمان کاربرد در انتهای  همان گونه که ديده می
 افته است.ياری کاهش يوری آب آبش شيدوره با افزا

در دو گروه مختلف  HSو  LSراندمان کاربرد در تيمار 
داری (در سطح يک درصد)  اند و تغييرات معنی قرار گرفته

در ابتدای راندمان کاربرد آب  دهند. را با يکديگر نشان می
در  درصد بوده که اين مقدار ۵۵فصل در تيمار شاهد 

منس بر متر در انتهای يز یدس ۶و  ٢مارهای شاهد، يت
درصد نسبت به  ٦٢و ٤٩، ٢٧ب به اندازه يدوره به ترت

  افته است.يابتدای دوره کاهش 
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 آبياري تيمارهای کيفيت آبدر  مدت زمان آبياری -۶ كلش

  در انتهای دوره
  

شود مدت زمان آبياری تيمارها  همان گونه که ديده مي
د) را از خود داری (در سطح يک درص نيز تغييرات معنی

نشان داده است. مدت زمان آبياری بيشتری برای تيمار 
HS گروه  و سديم زياد، (شوریb( به تيمار نسبت LS 

به کاهش ) نياز است. با توجه a(شوری و سديم کم، گروه 
ت مختلف آب و راندمان کاربرد، يفيجه کينفوذ در نت

اری با توجه به مقدار کاهش نفوذ يضروری است زمان آب
شاهد  ماريدر ت چنانچه گريابد. به عبارت ديش يافزا

نفوذ عمق مشخص آب  برای در انتهای دوره) و رشوريغ(
قه زمان الزم باشد، در يدق ٢٠٠ ،متر يسانت ٥زان يبه م

ن يد برای نفوذ هميمنس بر متر بايز دسی ٦و  ٢مار يت
ابد يش يقه افزايدق ٣۵٠و  ٢٥٠اری به يمقدار، زمان آب
  .از روابط نفوذ) (تعيين شده
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ن يانگياری بر ميهای مختلف آب آب تيفيتأثير کمقايسه 
در انتهای دوره با ابتدای  (MWD)ها  وزنی قطر خاکدانه

  .ارايه شده است ٧شکل  در (Control)دوره 
هاي  تيمارهاي كيفيت آب بر ميانگين وزني قطر خاكدانه

 ۷شکل در سطح يك درصد تأثير گذاشته و  خاك
افزايش شور و  .دهد نشان مي ی تيمارها رابند گروه

 دار معنی كاهش آب، سبب كيفيت تيمارهاي سديمي شدن
اند (تيمارهای کيفيت  شدهها  ميانگين وزنی قطر خاکدانه

. داری قرار گرفتند) های مختلفی از نظر معنی آب در گروه
تيمار کيفيت آب آبياری  ها در ميانگين وزنی قطر خاکدانه

زيمنس بر متر نسبت به ابتدای دوره  سید ۶و  ۲، ۶/۰
)mm ۶۵/۰ درصد  ۶۰و  ۲۸، ۱۴) به ترتيب به ميزان

ها در تيمار  ميانگين وزني قطر خاكدانهکاهش يافته است. 
HS  ۲۷/۰(شوري و سديمي زياد) در انتهاي دوره برابر 
گيري شد كه نسبت به مقدار اوليه آن در  متر اندازه ميلي

درصد كاهش  ۶۰متر) به ميزان  ليمي ۶۵/۰ابتداي دوره (
) در SAR=۳۰غلظت زياد سديم ( همچنينداشت. 

پايداري ساختمان  موجب شد تااستفاده از اين آب 
  .يابدره كاهش ابتداي دو ها نسبت به خاكدانه
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اری بر يهای مختلف آب آب تيفيسه تأثير کيمقا -٧شکل 

بتدای دوره ها در انتهای دوره با ا ن وزنی قطر خاکدانهيانگيم
(Control)  

  
آب با نسبت جذبي سديم باال سبب افزايش ضخامت اليه 

ي يمضاعف پخشيده شده و با ايجاد پراكندگي شيميا
هاي خاك و كاهش  موجب ناپايداري ساختمان خاكدانه

)، در مطالعات ١٩٩٥و تورنتو ( شود. لوي ها مي پايداري آن
ا افزايش ها را ب خود كاهش ميانگين وزني قطر خاكدانه

ي خاك و يپراكندگي شيميا ناشی از سديم تبادلي خاك،
هاي  ند كه در خاككردمتالشي شدن آن دانستند و اضافه 

ها با افزايش درصد سديم قابل  رسي، پايداري خاكدانه
. باال بودن يابد تبادل خاك به صورت خطي كاهش مي

كيفيت آب، نسبت سديم  تيمارهاي نسبي غلظت سديم در
اك و در نتيجه ميزان جذب سطحي آن را محلول خ

كه نهايتاً بر پايداري  بردههاي سطحي باال  خصوصاً در اليه
ساختمان خاك اليه سطحي كه از خواص فيزيكي خاك 

  د.دارتأثير  ،است
غلظت زياد سديم موجود در  نتايج پژوهش نشان داد که

و کاهش پايداری  آب آبياري با پراكنش ذرات خاك
 شد. و راندمان کاربرد وجب كاهش نفوذپذيريمها  خاکدانه

آبياري ريزی آبياری در  بنابراين مديريت آبياری و برنامه
های شور و سديمی بايد  شرايط استفاده از آبو  ای جويچه
ای طراحی و اعمال گردد تا عمق نفوذ مشخص آب  به گونه

در خاک ذخيره و يا به عبارت ديگر زمان آبياری، متناسب 
افزايش  ات نفوذ ناشی از کاربرد آب شور و سديمیبا تغيير

  يابد.
  

 گيري نتيجه
  بر مبناي اين تحقيق، نتايج زير به دست آمد:

 ٦و  ٢، ٦/٠شوری نفوذ نهايي خاك در تيمار  -
به ميزان زيمنس بر متر در انتهای دوره به ترتيب  دسی
  يافت. كاهش نسبت به ابتدای دوره درصد ٦١و  ٤٥، ٣٤

زيمنس بر  دسی ٦و  ٢، ٦/٠اربرد در تيمارهای راندمان ک -
 ٦٢و ٤٩، ٢٧متر در انتهای دوره به ميزان به ترتيب حدود 

درصد نسبت به ابتدای دوره کاهش داشت. در اين راستا 
ضروری است زمان آبياری متناسب با تغييرات نفوذ حاصله 

  افزايش يابد.
در عمق توسعه ريشه  خاك الكتريكي هدايت ميانگين -
 ٩٥/٠از  HSو  LS ،MSتيمارهاي متر) برای  سانتي ٠-٦٠(

(در ابتداي فصل) در انتهای فصل  زيمنس بر متر دسي
زيمنس بر متر  دسي ٧/٦و  ٨/٢، ١/١به ترتيب برابر رشد 
  شد.

مدت زمان آبياری براي نفوذ يک عمق معين در تيمارها  -
داری (در سطح يک درصد) را از خود  نيز تغييرات معنی

داده است. مدت زمان آبياری بيشتری برای تيمار  نشان
HS  شوری و سديم زياد، گروه)b(  نسبت به تيمارLS 

  باشد. ) نياز میa(شوری و سديم کم، گروه 
ها در تيمار کيفيت آب  ميانگين وزنی قطر خاکدانه -

زيمنس بر متر نسبت به ابتدای  دسی ٦و  ٢، ٦/٠آبياری 
درصد  ٦٠و  ٢٨، ١٤ميزان ) به ترتيب به ٦٥/٠ mmدوره (

  کاهش يافته است.

MWD 
(mm) 
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