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 هاترین یافتهمهم

تیمار آب زیرزمینی شامل آب  3تصادفی با  صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالًدر این تحقیق، آزمایشی به

)تهیه  زیمنس بر متردسی 5/17و  5/19، 5/7بر متر؛ آب زیرزمینی با شوری زیمنس دسی 9/0شاهد با شوری 

تکرار و در  4متر در سانتی 100و  70عمق ایستابی  خزر( و دو تیمار شده از اختالط آب شاهد با آب دریای

متر حاوی یک خاک لوم رسی سیلتی در دانشگاه علوم سانتی 15و قطر  150الیسیمتر به ارتفاع  93مجموع در 

های متخلخل داخل خاک به مخازن آب مدرج کشاورزی گرگان انجام گردید. آب زیرزمینی از طریق اتصال لوله

ه الیسیمترها اعمال و به کمک یک شناور، سطح ایستابی تثبیت گردید. تبخیر از سطح خاک از طریق تغییر ب

شد. پس از یک دوره سه ماهه، گیری میصورت روزانه اندازههارتفاع آب در مخازن در طول دوره آزمایش ب

گیری شد. ی از پروفیل خاک اندازهمترسانتی 60و  90، 40، 5عمق  3های ی عصاره اشباع نمونههدایت الکتریک

، بین درصد 1پروفیل خاک در سطح احتمال نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختالف نمک صعود کرده به 

آب شاهد، آهنگ تجمع نمک در سطح خاک شدیدتر، ولی در  دار بوده است. در تیمارهای مختلف معنیتیمار

های نزدیک به سطح ایستابی بیشتر بوده است. همچنین اختالف عمقتیمارهای با شوری باالتر، تجمع نمک در 

 100و  70در بین تیمارهای عمق ایستابی درصد  1مقادیر نمک صعود کرده به پروفیل خاک در سطح احتمال 

متری نمک بیشتری نسبت به سانتی 70دار بود و در همه تیمارهای مربوط به عمق ایستابی متری معنیسانتی

متری صعود کرده بود. بررسی نتایج تبخیر نیز حاکی از آن بود که بیشترین تبخیر در سانتی 100عمق ایستابی 

و  70کلی اختالف میزان تبخیر از دو سطح ایستابی طورهبر متر روی داد، اما ب زیمنسدسی 5/17تیمار شوری 

 دار نبود.معنی %1سطح احتمال  متر بین تیمارهای مختلف درسانتی 100
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 مقدمه )شرح مساله(

 آبیاری روش به که است ریشه توسعه عمق زیر در ایستابی سطح کنترل آبیاری مدیریت هایروش یکی از

 طریق از آب تا نموده تثبیت ریشه از معینی عمق در را زیرزمینی آب سطح روش این در. است موسوم زمینیزیر

 آب خروج و ورود جریان واقع، در زیرزمینی آبیاری در. برسد گیاه ریشه به و کرده صعود اکخ در مویینگی جریان

 طریق از زیرزمینی آب ایستابی سطح داشتن نگه ثابت طریق از آبیاری که مفهوم این به شود؛می معکوس زمین در

 روش این. گیردمی قرار گیاه اختیار در آب عمق،کم ایستابی سطح یک ایجاد با و شودمی زمین وارد زهکش لوله

 کاهش جمله از زیادی مزایای دارای و بوده مناسب زمین سطح نزدیک در ایستابی سطح حضور دلیلبه آبیاری

 افزایش و تعرق و تبخیر افزایش زیست، محیط آلودگی کاهش شیمیایی، کودهای تلفات کاهش خروجی، هایآبزه

 در است؛ خاک سطح و پروفیل در نمک تجمع و صعود آبیاری، یتمدیر نوع این مشکالت از یکی. است محصول

 خشکنیمه و خشک مناطق در ویژهبه زیاد نسبتاً شوری با ایستابی سطح حضور در آبیاری روش این که صورتی

 افزایش باعث و شده منتقل خاک سطح به مویینگی آب همراه به نیز نمک شدید، تبخیر علتبه شود استفاده

 خاص مدیریت با زیرزمینی آبیاری مناطق این در بایستی صورت این در. شودمی ریشه ناحیه در خاک شوری

 .گیرد صورت

 

 اهمیت موضوع

های مختلف از سطح خاک وجوود نامطلوب در عمق از آنجا که در مناطق مختلف کشور آب زیرزمینی با کیفیت

جریان مویینگی به سطح خاک صعود کرده و با تبخیور، توجهی آب از این منبع از طریق دارد و از سویی مقدار قابل

تدریج سبب شور شدن خاک و در نتیجه باعث کاهش شودید محصوول ههای خود را در خاک باقی گذاشته و بنمک

 .تری در این زمینه صورت گیردخواهد شد. بنابراین الزم است تحقیقات گسترده


