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) M2( و متناوب نیم در میان (M1)هاي مدیریتی آبیاري متناوب یک در میان  در این پژوهش اثر روش آبیاري قطره اي زیر سطحی تحت شیوه

کرت  30و در   m2320تحقیق حاضر در زمینی به مساحت تقریبی . ر خاك و عملکرد گوجه فرنگی بررسی شده استبا شوریهاي مختلف ب

منظور در نظر گرفتن اثر متقابل سطوح شوري و شیوه   به  . داده شدسانتی متري از سطح خاك قرار  15انجام شد و قطره چکانها در عمق 

عنوان فاکتور اصلی و سطوح  به  ي خرد شده با سه تکرار استفاده شده که در آن شیوه مدیریتی ها از طرح آماري کرت، )M2و M1 (مدیریتی 

نتایج نشان داد که با افزایش . بود) dS/m 8  ،6  ،4 ،2 ،68/0 )S0, S1, S2, S3, S4سطوح مختلف شوري  .مختلف شوري فاکتور فرعی بود

) M2S0 )ton/ha 437/52ترین عملکرد بترتیب مربوط به تیمار    ترین و کم  و بیش شوري آب آبیاري عملکرد گیاه گوجه فرنگی کاهش یافته

درصد عملکرد کمتري  77/17همچنین شیوه مدیریتی یک در میان نسبت به مدیریت نیم در میان . باشد می) M1S4 )ton/ha 363/23و 

ترین بازده   بیش. ه بازدهی مصرف آب افزایش یافته استمیزان آب کاربردي با افزایش سطح شوري کاهش یافته و در نتیج. داشته است

سانتی  90در اعماق مختلف تا عمق  ECeمقادیر . باشد می) 77/7و  kg/m3 78/7ترتیب  به  ( M2S4و  M1S4کاربردآب مربوط به تیمارهاي 

   .رخ داده است) M2S4 )dS/m 36/3در اعماق مختلف در تیمار  ECeمتري نشان داد که حداکثر 
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 مقدمه
که امروزه در سراسر  یاز مشکالت اساس یکی

وجود دارد کاهش  ياریو آب يجهان در مورد کشاورز
شتر کشورها یدر ب. است )متعارف( نیریبه آب ش یدسترس
 کنیلاب است یکم یطور نسب به متعارفآب  یو نواح
شور وجود دارد که درصورت  ياز آبها یقابل توجهمنابع 

از  ياریتوان در آب یم اهانیگح آب، خاك و یت صحیریمد
؛ رودس و 11985منتل و همکاران، (استفاده کرد  ها آن

استفاده از آب  يبرا يقطره ا ياریآب). 1992 2همکاران،
 يدارا سامانهن یدارد، ا يادیز يایشور در مزرعه مزا

 یشود در نواح یماست و باعث  ییک باالیل ماتریپتانس
  . دا کندیتجمع پ يزان نمک کمتریمرطوب خاك م
-نییسطوح پا ،شهیرتوسعه ن در منطقه یبنابرا

نگ ساگو یس(وجود خواهد داشت  ياز شور يتر
اورون و همکاران قات یج تحقینتا. 3)1991وکاوشال، 

که در نشان داد  5)1990(و فنه و همکاران  4)1990(
سطح  یکیکه در نزد ییهانمک یسطح يقطره ا يرایآب

 نمودهن حرکت ییتوانند رو به پا یم ،شوند یمخاك جمع 
ند ممکن است از یآن فریشه برسند و ایه ریو به ناح

کند و بر رشد  يریجلوگ ییغدامصرف آب و مواد 
آب شور از  يریکارگ هتوان با ب یمر بگذارد اما یمحصول تاث

بر این  یر سطحیز يقطره ا ياریآب سامانهک یق یطر
  . مشکل غلبه کرد

 ياریآب شده که با استفاده از روش ینیش بیپ
 SDI( )Subsurface drip( یر سطحیز ياقطره

irrigation  (مرخ ینتر نییبه اعماق پا ي، نمک تا حدود
ن یو بنابراشده  شه راندهیررشد ه یرامون ناحیپ خاك و

اهان به یگ یلاص يها شهیساندن به رخطر خسارت ر
 ياریو روش آب یتیریوه مدیانتخاب ش. درس یمحداقل 
را کاهش و راندمان کاربرد آب  يتواند اثر شور یممناسب 

ش داده و باعث یرا افزا متعارفبا آب شور و  ياریدر آب

                                                        
1. Mantell  
2. Rhoades 
3. Singh-Saggu and Kaushal  
4. Oron 
5. Phene  

د آن که با کمبو یدر مناطق متعارفاز به آب یکاهش ن
 .6)2006همکاران،  و یمرتض(باشند گردد  یممواجه 

 یت باال، نوعیفیک يدارا يآب شور با آبها یاستفاده تناوب
 ياز به مخازن برایعدم ن خاطر به  است که  یتیریوه مدیش

وه ین شیباشد، در ا یمآسان تر  متعارفآب شور و  اختالط
ان در یم در میان و نیک در می ياریدو روش آب یتیریمد

 انیک در می یتیریوه مدیکه در ششود  یمنظر گرفته 
، با آب  يو در نوبت بعد متعارفک مرتبه با آب ی ياریآب

  . ردیگ یمشور صورت 
ان، در هر نوبت یم در مین یتیریوه مدیدر ش

گر ید یمیبا آب شور و ن یاز آبیاز ن   یمی، ن ياریآب
صورت  متعارفم اول و با آب یبالفاصله پس از نفوذ ن

حققان البته اغلب م. )1382، یلیاقت و اسماعیل( ردیگ یم
 یت باال را در طیفی، آب با کیت تناوبیریوه مدیدر ش

را در مرحله  نییت پایفیمرحله حساس رشد و آب با ک
عبدالجواد و ( اه استفاده کرده اند یر حساس رشد گیغ

  .7)2005همکاران، 
است که در  یاز محصوالت یکی یگوجه فرنگ

مصرف را به خود  نیتر  شیب ،يساالد يها وهیم نیب
 ي ساالنه دیگذشته با تول ي سده یص داده و در طاختصا

 ها وهیم نیتر  از محبوب یکیتن  ونیلیم 50به  کینزد
 ياه با توجه به صدور فرآورده یتازگ و به دیآ یشمار م به

حاصل از  داتیتول ینکشورها، رونق بازار جها گرید آن به
آن در  يو فرآور دیتول عیو امکانات وس يفرآور نیا
 يو با توجه به ارز آور افتهی يادیز ياقتصاد تیماه ران،یا

و کشاورزان  عیمناسب مورد توجه مسئوالن، صاحبان صنا
  ).1387و همکاران،  گلکار (قرار گرفته است 

  
  ها مواد و روش

بررسی اثر تناوب آب شور و شیرین  منظور به    
در دو ) SDI( یر سطحیتحت روش آبیاري قطره اي ز

                                                        
6 . Murtaza 
7. Abdel Gawad  
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، بر (m2) و نیم در میان (m1) میان شیوه مدیریتی یک در
در منطقه توسعه  ها عملکرد گوجه فرنگی و غلظت نمک

عرض (در مزرعه دانشکده کشاورزي شیراز تحقیقی ریشه 
، ارتفاع از  52°32΄ ییای، طول جغراف29°36΄ ییایجغراف

یک در  ياریت آبیریدر مد.انجام گردید )1810ا یسطح در
آب شور و بار دیگر با آب  آبیاري یک بار با) m1(میان 

نوبتی و یک در میان  طور به   ds/m 68/0ا یمتعارف 
) m2(نیم در میان  ياریت آبیریدر مد یصورت گرفته ول

نیمی از نیاز آبی با آب شور و نیمی دیگر بالفاصله پس از 
صورت گرفته ) s0(نفوذ نیم اول با آب متعارف 

در ) so( با آب متعارف) blank(تیمارهاي شاهد .است
  .شده اند ياریتمام طول دوره زراعی آب

ه یات خاك و تجزیخصوص یبافت و برخ
نشان  )2(و  )1(ول ادر جد بیترت به   ياریآب آب ایییمیش

تحقیق حاضر در زمینی به مساحت . است داده شده
 متر سهمتر در دوکرت با ابعاد  30شامل   m2320تقریبی 

متر بوده و در هر  یک ها فاصله بین کرت. انجام شده است
 ها از یکدیگر و عرض ردیف ها کرت، فواصل مرکز ردیف

قطره چکانها در . )1(شکل  متر بود 6/0و  9/0ترتیب  به
  . از سطح خاك قرار گرفتند يمتر یسانت 15عمق 

در نظر گرفتن اثر  منظور به  در این آزمایش 
شوري و شیوه مدیریتی، از طرح مختلف متقابل سطوح 

ي خرد شده، با سه تکرار استفاده شده که ها کرت يآمار
 ) Main plot( فاکتور اصلی عنوان به  در آن شیوه مدیریتی 

. بود ) Sub plot( و سطوح مختلف شوري فاکتور فرعی
 s1ترتیب  به( ds/m 8 ،6 ،4 ،2مختلف شوري  يمارهایت

,s2 ,s3 ,s4( يو تیمارهاي شاهد با شور ds/m 68/0 
)s0( فتندکار ر هب . 

مقدار آب خالصی که در هر نوبت آبیاري باید 
آبی است که باید به خاك  داده شود برابر با مقدار  خاكبه 

ت یداده شود تا کمبود رطوبت خاك را تا حد رطوبت ظرف
ن منظور مقدار رطوبت یا يبرا. ن نمایدیتام )FC( یزراع

و  30-60، 0-30نوترون متر در سه عمق بوسیله خاك 
دن یتا رس ياریآب شده و يریمتر اندازه گ یانتس 60-90

کمبود . صورت گرفت) یت زراعیرطوبت ظرف( FC به
) 1( رابطه ي لهیوس به  مقدار آب خالص براي آبیاري 

  :دست آمد هب
)1(          

  :در این رابطه
dn  : عمق خالص آبیاري در هر نوبت(m) ،  : رطوبت

عمق :  Dr، (cm3/cm3) يارین آبخاك در زماحجمی 
 یت زراعیظرف حجمی رطوبت FC و (m)توسعه ریشه 

)cm3/cm3 (باشد می.  
همه تیمارها تا مرحله ساقه دهی با آب معمولی 

بعد،  از مرحله ساقه دهی به. یاري شدندو به یک میزان آب
ه آب شور از یدر ته. شدآبیاري با آب شور و شیرین آغاز 

 منظور به  . م استفاده شدید کلسیو کلر مید سدیدو نمک کلر
آب شور  يمختلف دو مخزن برا يها ين آب با شوریتام
 .در نظر گرفته شد متعارفو 

مقدار عمق توسعه ریشه یک  )1(رابطه در 
ي مختلف متفاوت است ها پارامتر متغیر است که در زمان

) 2(و مقدارآن را در هر روز دلخواه می توان از رابطه 
  : 1)1986بورگ و گریمز، (رد بدست آو

  
)2 (   
   

  :رابطهن در ای
Zr  : عمق ریشه درروز دلخواهDAS ،DAS : تعداد روز

اکثر تعداد روزها تا رسیدن به حد:  DTmپس از کشت، 
 ریشه گیاهتوسعه حداکثر عمق :  RDm و عمق ریشه گیاه

 90روز و  80ب یبترت RDm و DTm ریادمق .می باشد
از شور  يریجلوگ منظور به  .متر در نظر گرفته شد یتسان

کنند،  یمکه از آب شور استفاده  ییمارهایشدن خاك در ت
  :شدن ییر تعیاز رابطه ز ییکسر آبشو

  LF=
iwe

iw

ECEC
EC

%255
                   )3(  

                                                        
1 Borg and Grimes 
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  :در این رابطه
LF :بر حسب درصد(ییکسر آبشو( ،ECiw :آب  يشور

 25 يعصاره اشباع به ازا يشور: dS/m(، ECe25%(ياریآب
 یگوجه فرنگ يکه برا )dS/m(درصد کاهش محصول

dS/m 5 1381زاده، یعل(باشد  یم.(  
بوده  یکشت شده رقم کلج یبذر گوجه فرنگ

هوا  يل سردیدل به. باشد یمکه رقم غالب در استان فارس 
دن به یابتدا در گلخانه کشت شده و پس از رس ها بذر

بهشت به مزرعه یارد 24خ یدر تار یبرگمرحله چهار 
  انتقال داده شدند

کیلو  150جبران کمبود مواد غذایی مقدار  يبرا
 ها مساوي به همه کرت طور به   اوره گرم در هکتار کود ازته

 15کیلوگرم بر هکتار در  70( در دو نوبتکود  .داده شد
) 89رماه یاول ت کیلوگرم بر هکتار در 80و 89خرداد ماه 

   .داده شد ها به کرت ياریمحلول در آب آب صورت به  

  خصوصیات فیزیکی خاك در اعماق مختلف - 1جدول 
 (%) ذرات   

 رس سیلت شن عمق )cm(  بافت خاك

 0-30 سیلتی رسی لوم 55 35 10 2/1 1/0 3/0
 30-60 سیلتی لوم  49 12 39 5/1 2/0 3/0

 60-90 سیلتی لوم 60 11 29 5/1 2/0 3/0

 90-120 سیلتی لوم 63 11 26 5/1 2/0 3/0
1- Permanent wilting point : PWP 
2- Field capacity : FC 

  
  تجزیه شیمیایی آب آبیاري - 2جدول 

 pH EC  پارامتر
(dS/m)  کلراید  

(meq/l)  
  کلسیم

(meq/l)  
  منیزیم

(meq/l)  
  سدیم

(meq/l)  
  پتاسیم

(meq/l)  
  بی کربنات
(meq/l)  

  7/4  02/0  8/0  2/5  9/2  7/1  7/0 7/7  مقدار
 

  شده يریعوامل اندازه گ
اعمال شده هاي ارزیابی اثر تیمار منظور به    

اندازه گیري ي مختلف ها در عمق خاك شوريو  عملکرد
  .گردید

  
  اهین عملکرد گییتع

اعمال شده بر  يمارهایاثر ت یابیارز يبرا
هر  یانیم يها فیکاشته شده در رد يها بوته ،عملکرد

ش بوده در مراحل یمورد آزما یاصل يها فیکرت که رد
برداشت شد و وزن  ها وهیدن میمختلف و پس از رس

وه در یمجموع وزن م. شددر هر برداشت مشخص  ها وهیم
 . ف منظور شدیهر رد يوه برایبعنوان وزن م ها برداشت

  
  
  

  
  خاك يشوراثر کاربرد آب شور بر  یابیارز

 یخاك زراعاثر کاربرد آب شور بر  یابیارز يبرا
 یسانت 90خاك تا عمق مرخینفصل از  يدر ابتدا و انتها

 70- 90و  50-70، 30-50، 0- 30متر در چهار عمق 
ت یشد و هدا يآگر نمونه بردار لهیوس به مترسانتی
 ECدستگاه  ي لهیوس به   ها نمونهعصاره اشباع  یکیالکتر

  .شدن ییمتر تع
  

  يریگ جهیبحث و نت
  یاه گوجه فرنگیعملکرد گ

 و يشور مختلف يها ماریت در عملکرد زانیم
ج بدست ینتا .آمده است )3(در جدول  ياریآب تیریمد

در سطح  يدهد که شور یمانس نشان یه واریآمده از تجز
درصد بر  یکدر سطح  ياریت آبیریدرصد و مدپنج 

133 ).( cmcmPWP).( 3cmgb
233 ).cmFC(cm 
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اثر  کنیلداشته  يدار یاثر معن یه فرنگاه گوجیعملکرد گ
بر  ياریآب آب يو شور ياریبت آیریمد يها وهیمتقابل ش

 نیتر  شیب. است دار نبوده یمعن یوجه فرنگاه گیعملکرد گ
م ین ياریت آبیریو مد متعارفمار آب یعملکرد مربوط به ت

عملکرد  نیتر  و کم) m2s0 )ton/ha 44/52 ایان یدر م
ک در ی ياریت آبیریو مد dS/m  8يشورمار یمربوط به ت

 طور به  ن یهمچن. باشد یم )m1s4 )ton/ha 36/23ا یان یم
م در یت نیریان نسبت به مدیک در می یتیریوه مدیشکلی 

 )3(جدول داشته است يدرصد عملکرد کمتر 75/17ان یم
  . )2(و شکل

، s1 يمارهایدر ت ياریآب آب يش شوریبا افزا
s2 ،s3  وs4 یتیریوه مدیاه در دوشیگعملکرد ن یانگیم 

m1 وm2 مار شاهد ینسبت به ت)s0 (    0/41، 8/24 طور به ،
مارها یت هیکلافته است که در یدرصد کاهش  0/44و  3/33
پاسترناك و همکاران  .دار هستند یمعن ها ن کاهشیا
 (با آب شور ياریو آب یسطح ياریدر آب 1)1986(

dS/m5/7 ( و زمان کاربرد آب شور در مرحله چهار تا
ان درصد نش 30ن مقدار کاهش محصول را ییازده برگی ا

) 91/49٪(ق ین تحقیج ایدادند که علت اختالف آن با نتا
 باشد ياریت آبیریو مد ياریتواند مربوط به روش آب یم

نشان دادند که شوري آب در  2)2007(وان و همکاران 
تاثیر اندکی بر میزان محصول  ds/m 9/4-1/1 محدوده

لت یبا بافت س یدر خاک يقطره ا ياریدر آب یگوجه فرنگ
م نیمه مرطوب داشته است که علت اختالف آن یللوم و اق

  .م منطقه باشدیاز اقل یتواند ناش یمق ین تحقیبا ا
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
1 Pasternak 
2 Wan 

  
ز تفاوت ین 8 ds/m (s4) ين در شوریهمچن

در .باشد یمدار  یمعن 2 ds/m (s1) يعملکرد با شور
آب  يش شوریبا افزا) m1(ان یک در می یتیریوه مدیش
اه نسبت یعملکرد گ s4و  s1 ،s2، s3 يمارهایدر ت ياریآب

 8/49 و 5/39، 1/40، 1/22طور به    ) s0(مار شاهد یبه ت
مارها یه تیدر بق s1مار یافته است که بجز تیدرصد کاهش 

ن یدرا. دار هستند یمعن s0رخ داده نسبت به  يها کاهش
و  s4 يز تفاوت عملکرد دردو سطح شورین یتیریوه مدیش
s1 ان یم در مین یتیریوه مدیدر ش .باشد یمدار  یمعن)m2 (

 s4و  s1 ،s2 ،s3 يمارهایدر ت ياریآب آب يش شوریبا افزا
، 1/27 طور به    ) s0(مار شاهد یاه نسبت به تیعملکرد گ

 ها ه کاهشیافته که کلیدرصد کاهش  9/38و  7/27، 8/41
و  m1ز مانند ین یتیریوه مدین شیدر ا .دار هستند یمعن

 s4 يتفاوت عملکرد در دوسطح شور m1,m2ن یانگیم
ح ودر سط یکل طور به   .باشد یمدار  یمعن% 5در سطح  s1و

منس بر متر کاهش یز یدس چهارو  دو ياریبآآب  يشور
شتر از یدرصد ب 7/1و  0/5ب یبترت m2مار یمحصول در ت

منس یز یدس 8و  6 يبوده و در سطوح شور m1مار یت
 9/10و  8/11ب یترتب m1مار یبر متر کاهش محصول در ت

.باشد یم m2مار یشتر از تیدرصد ب
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  هاي مختلف آبیاري ها و مدیریت عملکرد گوجه فرنگی، مقدار آب آبیاري و بهره وري آب در شوري -3جدول

شوري آب   مدیریت آبیاري  
 ابیاري

(ds/m)                               متناوب نیم در میان  میانگین (m2) ر میان متناوب یک د(m1) 

 بازده کاربرد آب 
(kg/m3) 

 آب آبیاري 
(mm) 

 عملکرد 
(t/ha) 

 بهره وري آب
(kg/m3) 

آب 
 آبیاري

(mm) 

 عملکرد 
(t/ha) 

 بازده کاربرد آب
(kg/m3) 

 آب آبیاري
(mm) 

 عملکرد 
(t/ha) 

 

9/3  1260 a 5/49 2/4 1260 a  4/52 7/3 1260 a
b 

6/46  ) S0( 68/0 

5/3  1076 b 2/37 4/3 1132 b
c  

2/38  6/3 1020 b
c 

3/36 )S1( 2 

5/3 836 b
c 

2/29 4/3 892 c
d 

5/30 6/3 780 c
d 

9/27 )S2( 4 

5/5  5/592  b
c 

33 8/5 645 b
c 

9/37 2/5  540 c
d 

2/28 )S3( 6 

8/7 356 c 7/27 8/7 412 d 32 8/7 300 d 4/23 )S4( 8 

8/4 1/824 b 3/35 9/4 2/868 b
c 

2/38 8/4 780 b 5/32 میانگین 

  
  يد محصول بر حسب شوریتابع تول

در  یاه گوجه فرنگیبا توجه به عملکرد گ
آب  يو شور) m2و  m1( آبیاريمختلف  يها تیریمد
تابع . د محصول را بدست آوردیتوان تابع تول یم ياریآب

ن یانگیو م m1 , m2 ياریآبت یریمد يد محصول برایتول
m1  وm2 ب یتبتر ياریآب آب يبر حسب شور

  :شده استداده نشان  7و 6،5درمعادالت 

  )m1(ان یک در میت یریوه مدیش
)5 (                                       

  n =15           R2 =0.612           Se =7.98           P-value =0.035  
  )m2(ان یم در میت نیریوه مدیش

)6 (                                       
   n =15           R2 =0.499          Se =9.48          P-value =0.109 
 

  )m2(ان یم در میو ن) m1(ان یک در میت یریمد يها وهین شیانگیم
  

   n =30          R2 =0.496          Se = 8.62           P-value = 0.0013                                           )7(  
  

  :ابطورن یدر ا
y :بر حسب  یاه گوجه فرنگیعملکرد گ)t/ha ( وECi :

  .باشد یم) dS/m( ياریآب آب يشور
شود با  یممشاهده  )2(در شکل  همانطور که

و  m1ت یریوه مدیدر هر دو ش ياریآب آب يش شوریافزا
m2 ياز شور dS/m 2   کرد کاهش عمل یمنحن بعد به
 مناسب اثراتبیانگر کنترل است که  یمیب مالیش يدارا
در  یبر عملکرد گوجه فرنگ ياریآب آب يش شوریافزا

ت یریوه مدیژه در شیبو زیر سطحی يقطره ا ياریآب روش
m2  باشد یم. 

  
 )WUE( بازده کاربرد آب

ش یبا افزا يزان آب کاربردیم )3( طبق جدول
 ،شور شدن آببا  رایزدا کرده است یکاهش پ يشور
افته و اگر چه یاه کاهش یگ ي لهیوس به   ت جذب آبیقابل
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ن آب به استفاده یا کنیلاست  يترشیآب ب يخاك دارا
ش یمصرف آب در کل افزا ییکارآ نابراینب. رسد یماه نیگ
 مصرف آب ییآکار نیتر  شیکه ب يطور به  افته است ی
 m2s4و m1s4 يمارهایمربوط به ت )وري آب بهره(
 m1s1 ،m1s2 ،m1s4 يمارهایآب در ت وري بهره. باشد یم
 يها ماریشتر از تیدرصد ب 12/0و  38/4، 03/5 طور به    

m2s1 ،m2s2  وm2s4 يمارهایدر ت بوده و m1s3  وm1s0 
و  m2s3 يمارهایدرصد کمتر از ت 43/12و  30/11 طور به    

m2s0 باشد یم.  
ت یریوه مدین بازده کاربرد آب در شیانگیم

لوگرم درمترمکعب یک 9/4و 8/4ب یبترت m2و  m1 ياریآب
و  قات وانیج تحقینتا .برابر هستند یبیتقر طور به  است که 
 ز نشان داد که شوري آب در محدودهین 1)2007(همکاران 
 dS/m9/4-1/1  بر مقدار تجمعی آب مصرفی گیاه و

ي که با افزایش شوري طور به  دارد، ر یتاثبازده کاربرد آب 
ب آبیاري مقدار تجمعی آب مصرفی کاهش و در نتیجه آ

  . افتیبازده کاربرد آب افزایش 
  

  خاك يشور
 يدهد که شور یمانس نشان یه واریج تجزینتا

، 0-30در اعماق  ECeدرصد بر  پنجدر سطح  ياریآب آب
 یکخاك و در سطح  يمتر یسانت 50-70و  50-30

اك خ يمتر یسانت 70-90در عمق خاك  ECe درصد بر
و  ياریت آبیریمد يها وهیش کنیلداشته  يدار یاثر معن

 ECe بر يو شور ياریت آبیریمد يها وهیاثر متقابل ش
. نداشته است يدار یاثر معن مختلفخاك در اعماق 

، 0-30عصاره اشباع در اعماق  يشورمقدار  نیتر  شیب
مربوط به  طور به    متر  یسانت 70-90و  50- 70، 50-30

  ،)m2s3 )dS/m 67/2( ،m2s4 )dS/m 36/3 يمارهایت
m2s4 )dS/m 43/3 ( وm2s4 )dS/m 81/1 (آن نیتر  و کم 

 m1s0 )dS/m 90/0( ،m1s0 يهاماریمربوط به ت طور به    
)dS/m 00/1( ،m2s1 )dS/m 78/0 ( وm1s0 )dS/m 

در اعماق مختلف  ين حداکثر شوریبنابرا. باشد یم) 62/0

                                                        
1 Wan 

رخ داده  m2s1مار یدر تو حداقل آن  m2s4مار یدر ت
 30- 50و  0- 30عصاره اشباع در اعماق  يشور. است
 m1) (ان یک در می یتیریوه مدیخاك در ش يمتر یسانت

 69/2و  61/5 طور به    m2) (ان یم در میت نیرینسبت به مد
 یسانت 70-90و  50-70در اعماق  کنیل بودهشتر یدرصد ب

  .باشد یمد  کمتر درص 19/20و  25/23 طور به    خاك  يمتر
خاك  يمتر یسانت 70- 90و  50-70در اعماق 

مربوط به سطح  m2و  m1مار یدر هر دو ت ECeحداکثر 
 یسانت 70-50بوده که در عمق ) s4 )dS/m 8 يشور
 70- 90و در عمق  42/3و  dS/m 33/2 طور به     يمتر

  . باشد یم 8/1و  dS/m 58/1 طور به     يمتر یسانت
عصاره اشباع خاك در  يشور عبارت دیگر به

 0-50( خاك یسطحان در اعماق یک در میت یریمد
 یسانت 50-90(خاك  نیریزتر و در اعماق شیب )متر یسانت
 )3( يها شکل باشد یمان یم در میت نیریکمتر از مد )متر
شتر یان خاك بیم در میت نیریمددر  نیبنابرا). 4(و 

ن ییه اعماق پاب ها شتر نمکیو باعث انتقال ب شده ییآبشو
ز ین 2)2007(قات وان و همکاران یج تحقینتا .است هشد

پس  dS/m9/4 -1/1  نشان داد که شوري آب در محدوده
از گذشت سه سال از انجام آزمایش و استفاده از آب 

سانتی  0-90خا ك در عمق  يش شوریشور، باعث افزا
مه مرطوب یم نیل اقلیلد تواند به یمتري نشده است که م

  .ه باشدمنطق
در خصوص  3)2006(و همکاران  یمرتض
انجام  یشاتیگندم آزما-ا در تناوب پنبهیقل-کاربرد آب شور

 یمعلوم کرد که استفاده تناوب ها آنشات یج آزمایدادند و نتا
ا یت خاك یفیبر ک یا همراه کود، اثر منفین یریبا آب ش

  .نخواهد گذاشت یمحصول ده
  
  يریجه گینت

اه یعملکرد گ ياریآبآب  يش شوریبا افزا
مار آب یعملکرد مربوط به ت نیتر  شیب ،ابدی یمکاهش 

                                                        
2 Wan 
3 Murtaza 
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عملکرد  نیتر  و کم) m2s0 )ton/ha 437/52 متعارف
. باشد یم) m1s4 )ton/ha 363/23مار یمربوط به ت

م یت نیریان نسبت به مدیک در می یتیریوه مدین شیهمچن
داشته  يدرصد عملکرد کمتر 77/17ان یدر م
 ين برایو همچن m1 , m2 یتیریمد يها هویدرش.است

  s4يتفاوت عملکرد در دو سطح شور m2و  m1ن یانگیم
 يها ين عملکرد در شوریانگیم .باشد یمدار  یمعن s1و 

و  5/32ب یبترت m2و  m1 یتیریوه مدیمختلف در ش
در  يدار یباشد که اختالف معن یمتن در هکتار  2/38

   .ندارند پنج درصدسطح 
در  زان نمکیم ياریآب آب يشور شیبا افزا

ار یفصل بس يشود که نسبت به ابتدا یم ادیخاك ز مرخین
اعمال شده  یتیریمد يها وهیدر ش. است قابل توجه بوده

ان در یک در می یتیریوه مدیزان تجمع نمک در شیم
و  70 يها شتر و در عمقیمتر ب یسانت 50و  30 يها عمق

باشد و از  یمان یدر مم یت نیریمتر کمتر از مد یسانت 90
متر  یسانت 50اه حد اکثر تا عمق یگ يها شهیآنجا که ر

و  30نمک در اعماق کمتر زان تجمع یرشد کرده است م
ان نشان یم در میت نیریمد يمارهایدر ت يمتر یسانت 50

جذب آب و مواد  يط بهتر برایدهنده فراهم بودن شرا
  . باشد یماه یشه گیر ي لهیوس به   یمعدن

 ي، شوريش سطح شوریبا افزا یکل طور به    
مقدار آب الزم . دا کرده استیش پیعصاره اشباع خاك افزا

بر  یان فصل زراعیمرخ خاك در پاین يشوشست يبرا
  :باشد یمالن نمک در خاك یاساس معادله ب

ECi×I=(LRi+LRr+LRs)×ECp                     
)8(                                     2  ECp=ECe×  

  :در این رابطه
:ECi ياریآب آب يشور (dS/m) ،:LRi آب  ییآبشو

 LRs:، (mm)آب باران  ییآبشو LRr:، (mm) ياریآب
 ECe:، (mm)کنترل نمک خاك  ياز برایمورد ن ییآبشو
کاهش محصول  ٪25عصاره اشباع خاك به ازاء  يشور

(dS/m)  و:I ياریعمق آب آب (mm) باشد یم.  

 يبرا (I) در طول فصل کاشت ياریعمق آب اب
منس بر متر یز یدس 8و  6، 4، 2، 68/0 يها يشور
متر بوده و یلیم 300و  540، 780، 1020، 1260ب یبترت

بر اساس  (LRr) از باران یناش یمقدار فرونشت عمق
اه در طول فصل یات خاك و گیر باران و خصوصیمقاد

ر در ین مقادیا يگذاریجابا . متر بوده استیلیم 98کاشت 
تعادل  يبرقرار يالن نمک مقدار آب الزم برایمعادله ب

، 0/0ب یفوق بترت يها يدر شور (LRs)نمک خاك 
ب یو بترت m1مار یت يمتر برایلیم 7/301و  8/451، 7/590
 يمتر برایلیم 6/461و  4/1007، 8/1099، 9/432، 0/0
   .باشد یم m2مار یت

باشند بر  یمحروف مشابه  يکه دارا ياعداد
درصد اختالف  پنجدانکن در سطح  ياساس آزمون آمار

 ندارند يدار یمعن

 
 F .W .S.W

Pump

Neutron meter pipe

Valve

Saline wa ter tankS.W

 F .W . Fresh water tank
29 m

1 m

1 
m

11
 m

3 
m

2 m

 
یجانمایی طرح آزمایش – 1شکل   
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  )m2و  m1 یتیریمد يها وهیشن یانگیم( يدر سطوح مختلف شور یتابع عملکرد گوجه فرنگ - 2شکل 

  

  
  )m1(ان یک در می یتیریوه مدیتحت ش يسطوح مختلف شوردر  یتابع عملکرد گوجه فرنگ - 3شکل 

  

  
  )m2(ان یم در مین یتیریوه مدیتحت ش يدر سطوح مختلف شور یتابع عملکرد گوجه فرنگ - 4شکل 

  

  
  مختلف يها ان در عمقیک در میت یریوه مدیدر ش )dS/m(عصاره اشباع خاك یکیت الکتریهدا - 5شکل 

  

  
  مختلف يها ان در عمقیم در میت نیریوه مدیدر ش )ds/m(اشباع خاك عصاره  یکیت الکتریهدا - 6شکل 
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