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 چکیذٌ

ثٍ َمیه دلیل، مىبثغ ثسیبری از آثُبی ثبکیفیت پبییه  مبوىذ . ضًع ثسیبر مُمی استمحذيدیت مىبثغ آة در مىبطق خطک يویمٍ خطک،  مً            

ثر ريی خصًصیبت فیسیکی ي  دضت مغبن طیاستفبدٌ مجذد از آة زَکتبثیر در ایه تحقیق .َبی زَکطی مًرد تًجٍ قرار گرفتٍ استآة

مًوٍ خبک دست و .مًرد ثررسی قرار گرفتٍ است ،رزی پبیذارراستبی کطبيدر ثرداری ثی خطر يمطمئه ثٍ مىظًر ثُرٌ خبک، َیذريلیکی

آثیبری )ضبَذ  1آزمبیص در سٍ تیمبر ضبمل تیمبر. سبوتیمتر ثرداضتٍ ضذ 35سبوتیمتر ي قطر حذيد  05َبیی ثٍ ارتفبع وخًردٌ، تًسط استًاوٍ

، در سٍ (آةدرصذ زٌ 05درصذ آة کبوبل ي  05) 3ي تیمبر ( آةدرصذ زٌ 35درصذ آة کبوبل ي  05) 2، تیمبر (فقط ثب آة کبوبل آثیبری

ضرایت مؼبدلٍ وفًر فیلیپ  ثب ثجت  ي  فیسیکیمبٌ آثیبری تیمبرَب، خصًصیبت  9ثؼذ از . تکرار در قبلت طرح کبمالً تصبدفی اوجبم ضذ

درصذ  0ی آزمبیص در سطح احتمبل وطبن داد کٍ تیمبرَب تجسیٍ ياریبوسوتبیج .  ک ثذست آمذخب َبی ومًوٍآة در استًاوٍ  وفًرمقبدیر 

داری ثیه تبثیر مؼىی تخلخل خبک خبک داضتٍ يلی ثرريی جرم مخصًظ حقیقی،  ظبَری  ي تبثیر مؼىی داری ثرريی َذایت الکتریکی

ثقیٍ تیمبرَب ثب  3درصذ در تیمبر  0داری در َذایت َیذريلیکی اضجبع در سطح وتبیج وطبن داد اختالف مؼىی. تیمبرَبی مختلف مطبَذٌ وطذ

ثیه ضرایت ثذست  مقبیسٍ میبوگیه .ضذآة در آن ثیطتر است مطبَذٌ ٌثیطتریه مقذار َذایت َیذريلیکی در تیمبر سًم کٍ غلظت ز .دارد

د دار Aدرصذ ثیه تیمبرَبی مختلف در ضریت  0داری در سطح آمذٌ از مؼبدلٍ فیلیپ ثب استفبدٌ از آزمًن داوکه وطبن داد کٍ اختالف مؼىی

 .داری يجًد وذارداختالف مؼىی Sيلی در ضریت 
 

 خبک ، خصًصیبت َیذريلیکیآة، دضت مغبن، خصًصیبت فیسیکی خبکزٌ: ياشگبن کلیذی

 مقذمٍ

-کِ سٍصگبسی آى سا ّشصآة هی( آةصُ)آة صّکطی ضذُ . ّبی حبغل اص هضاسع فبسیبة استآةصُ ،یکی اص هٌبثغ هْن آة ضَس

اثشات گچ ٍثقبیبی گیبّی سا ثش سٍی ( 2222)  هیطل ٍّوکبساى .گیشدهَسد استفبدُ قشاس هیبسی اص کطَسّب پٌذاضتٌذ، اهشٍصُ دس ثسی

 42پس اص دٍ فػل هتَالی تبثستبى کِ حذٍد  .، آثیبسی ضذُ ثب آة ضَس سا ثشسسی کشدًذخػَغیبت فیضیکی خبک ٍػولکشد هحػَل

دسغذ دس  1 داسحذٍد ّبی سطحی خبک ثبػث کبّص هؼٌیدس قسوتدسغذ آثیبسی ثب آة ضَس اًجبم گشفت گچ ثکبس ثشدُ ضذُ 

 

. Mitchell et al 
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تبثیش آثیبسی ثب آة سذیوی ( 2223)ٍ ّوکبساى  چبٍدسی. دسغذ قَام ٍپبیذاسی خبک سا افضٍد 13پَستِ ضذى خبک گشدیذ ٍحذٍد 

ی هذاٍم اص آة ُهطخع گشدیذ کِ استفبد ی کشدُ ٍگشداى ثشسسٍغیشسذیوی سا ثش سٍی خػَغیبت خبک ٍػولکشد گیبُ آفتبة

صّکص دضت هغبى یکی اص . دّذگشداى سا کبّص هیخبک سا افضایص دادُ ًٍفَرپزیشی ًسجی ٍػولکشد هغضآفتبة pH ٍESPسذیوی، 

-آة خشٍجی کبًبلْبی صّکطی ایي هضاسع ثِ هقذاس فشاٍاى اص دستشس خبسج هیصُ سٍد،  ّبی استبى اسدثیل ثطوبس هی  ثضسگتشیي صّکص

َاى آى سا ثب هذیشیت غحیح ثِ هضاسع ثبصگشداًذ ٍ ثِ هٌظَس آثیبسی استفبدُ ًوَد هی تَاًذ کوک ضبیبًی ًسجت ثِ حل ضَد کِ اگش ثت

خبک ٍ تؼییي ضشایت  خػَغیبت فیضیکیثشسسی تبثیش ضَسی آة آثیبسی ثش سٍی  ّذف اغلی ایي تحقیق .هطکل کن آثی ًوبیذ

ّب ّبی خشٍجی اص صّکصآةثشداسی ثی خطش ٍهطوئي اص صٍُکبسثشدی ثِ هٌظَس ثْشُ اسائِ سّیبفت ػلوی هؼبدلِ ًفَر فیلیپ ٍ دسًتیجِ

 .ثبضذثشای تَلیذ هحػَل دس ساستبی کطبٍسصی پبیذاس هی

 

 َبمًاد ي ريش

اص  سبًتیوتش 02سبًتیوتش ٍ قطش حذٍد  22دس ایي هطبلؼِ ًوًَِ خبک دست ًخَسدُ تَسط هذل آصهبیطگبّی ثِ ضکل استَاًِ، ثِ استفبع 

دس اًتْبی استَاًِ تَسی ثشای  ضذ ٍسبًتیوتشی دس داخل صهیي کَثیذُ 02استَاًِ تب ػوق . اساضی کطبٍسصی دضت هغبى تْیِ ضذ

تقشیجبً ثشاثش دٍس )ّش دُ سٍص یکجبس آثیبسی تیوبسّب . جلَگیشی اص سیضش خبک قشاس دادُ ضذُ ٍ ًوًَِ ثب احتیبط ثِ آصهبیطگبُ اًتقبل یبفت

ضذُ  ثبآة کبًبل سقیق% 42آة آثیبسی ثب صُ) 2، تیوبس (آثیبسی فقط ثب آة کبًبل آثیبسی)ضبّذ   تیوبس ایي غَست کِ ثِ (ِآثیبسی هٌطق

دس سِ تکشاس دس قبلت طشح کبهال تػبدفی سٍی ًوًَِ خبک دست ( ضذُ ثب آة کبًبل آثیبسیسقیق%22آة آثیبسی ثب صُ) 0،تیوبس (آثیبسی

س ًظش گشفتي ثبسًذگی، ّش هبُ هطبثق هتَسط ثبسًذگی هبّبًِ هٌطقِ، دس هبُ هَسد آصهبیص ثِ ًوًَِ ّب آة ثشای د. ًخَسدُ اػوبل ضذ

سٌج Ecدستگبُ  ثبّذایت الکتشیکی هبُ، جْت ثشسسی اثشات استفبدُ اص آة صّکص ثب سقت ّبی هتفبٍت،  6ثؼذ اص . هقطش اضبفِ ضذ

-2     ظبّشی اص ػوق جشم هخػَظ. ت آهذسٍ سس اص سٍش ّیذسٍهتشی ثذاجضای ثبفت ضبهل دسغذ ضي، سیلت . گیشی ضذاًذاصُ

ٍ تْیِ ًوًَِ دست ًخَسدُ ٍ ( هتش هکؼتسبًتی 22 ثب حجن تقشیجی )ثشداسی هتشی خبک ثب ثکبسگیشی سیلٌذسّبی ًوًَِسبًتی 2 

 .پیکٌَهتشی ثذست آهذ حقیقی خبک ثب استفبدُ اص سٍش جشم هخػَظگشاد ٍ دسجِ سبًتی 22 خطک کشدى آًْب دس دهبی 

 .هحبسجِ ضذ(  )اص ساثطِ ( ρp) ٍ حقیقی(ρb)ظبّشی  جشم هخػَظًیض ثب استفبدُ اص  (n) تخلخل کل

(                                                                                                                 ))1(
p

b
n




 

گیشی ًفَر آة دس خبک ٍ ّبی اًذاصُثب استفبدُ اص دادُ. گیشی گشدیذدس خبک ثب استفبدُ اص هذل آصهبیطگبّی تْیِ ضذُ اًذاصًُفَر آة 

ضکل . ، ضشایت هؼبدلِ ثذست آهذُ ٍ دس تیوبسّبی هختلف ثبّن هقبیسِ ضذًذSPSSافضاس ثشاصش دادى آًْب ثب هؼبدلِ فیلیپ تَسط ًشم

 .ست صیش هَسد استفبدُ قشاس گشفتکلی هؼبدلِ فیلیپ ثِ غَ

(2)                                                                                                                 Z= st
0.5

+At                    

cm.minِ تشتیت ثشحست ث ضشایت هؼبدلِ فیلیپ A , Sٍ ( دقیقِ)صهبى  t، (هتشسبًتی)ًفَر تجوؼی  Zکِ دس آى 
-0.5ٍ   cm.min

-1 

ای داًکي، ّبی ثذست آهذُ ثب استفبدُ اص آصهَى چٌذ داهٌِهیبًگیي. اًجبم ضذ SPSSافضاس ًشم ّب ثب کوکتجضیِ ٍاسیبًس دادُ .ثبضٌذهی

  .هَسد هقبیسِ قشاس گشفت
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 وتبیج ي ثحث

ّبی هختلف اص آة تلف هوکي است هتفبٍت ثبضذ، ثٌبثشایي دس فػلثب تَجِ ثِ ایٌکِ کیفیت آة صّکص ٍ کبًبل آثیبسی دس فػَل هخ

 (. جذٍل)گیشی ضذ ّبی آًْب اًذاصُ، کبتیَى ٍ آًیَى Ecثشداسی ٍ هقبدیش کبًبل ٍ صّکص ًوًَِ

 .تستبى اسثبضذ کِ ػلت آى ثبسًذگی صیبد دس طَل صهآة دس هْش هبُ ثیطتش اص فشٍسدیي هی، کلش ٍ سذین صEcُ ًتبیج ًطبى داد هقذاس

ds.m)، (ٍاالى ثش لیتشاکیهیلی)گیشی ضذُاًذاصُ ّبییَىهقبدیش .  جذٍل
-1

) Ec  ٍpH ُآةثشای تؼییي کیفیت آة کبًبل ٍ ص 

Cl
-

HCO
-3

K
+ 

Na
+

Mg
+2

Ca
+2 Ec pH تیوبس

7.6 4 0.24 20.5 3.15 4.95 7 7 صُ آة )هْش56(

6.3 4.2 0.27 16.18 3.3 2.75 7.6 7.6 صُ آة )دی56(

4.7 3.9 0.25 12.4 1.95 2.45 7.22 7.22 صُ آة )فشٍسدیي56(

2.8 3.8 0.24 5.1 1.65 1.35 7.79 7.79 کبًبل )هْش56(

2.9 3.8 0.24 4.02 1.65 1.5 7.75 7.75 کبًبل )دی56(

3 3.8 0.24 4.83 1.65 1.6 7.72 7.72  کبًبل )فشٍسدیي56(
 

 Clayثبفت خبک هَسد آصهبیص دس توبم تیوبسّب  .ضذُ است اسایِ 2دس جذٍل  خبک فیضیکی گیشی خػَغیبتًتبیج هشثَط ثِ اًذاصُ

خبک داضتِ  دسغذ تبثیش هؼٌی داسی ثشسٍی ّذایت الکتشیکی 2تجضیِ ٍاسیبًس ًطبى داد کِ تیوبسّبی آصهبیص دس سطح . ثذست آهذ

ٍ % 02دس تیوبسّبیی کِ ثب آة صّکص  Ec. جشم هخػَظ حقیقی،  ظبّشی  ٍ تخلخل خبک تبثیش هؼٌی داسی سا ًذاسد ثشٍلی 

ٍ دس (  ds.m-2634 )ٍدس تیوبس سَم ثیطتشیي هقذاس دّذهؼٌی داسی سا ًطبى هیسقیق ضذُ ثب آة کبًبل آثیبسی ضذُ اًذ، افضایص 22%

یی ًسجت ثِ آة کبًبل ثَدُ ٍ دس آة صّکص داسای هیضاى ّذایت الکتشیکی ثبال. ثبضذهی( ds.m-1 644)تیوبس اٍل کوتشیي  هقذاس 

-استفبدُ هجذد اص آة کِ (655 )  ٍستکبتب دستحقیق ّایي یبفتِ .گشددًتیجِ ثبػث افضایص هیضاى ّذایت الکتشیکی دس خبک ًیض هی

 .ًیض هطبّذُ ضذاًذ ّبی صّکطی ضَس هَجَد سا اسصیبثی کشدُ

 دسغذ2احتوبل   استفبدُ اص سٍش داًکي دس سطح ثب ٍ خػَغیبت فیضیکی خبک Ecهقبیسِ هیبًگیي تیوبسّب اص ًظش  . 2جذٍل 

تخلخل کل  جرم مخصًظ حقیقی  جرم مخصًظ ظبَری  َذایت الکتریکی تیمبر
(درصذ) (g.cm-3) (g.cm-3) (ds.m-1)

0.49
a

2.35
a

1.19
a 1.775c ضبَذ

0.48
a

2.23
a

1.15
a 2.227b 30%زٌ آة  05 کباوبل

0.50
a

2.38
a

1.17
a 2.671a 50%زٌ آة  05 کباوبل

 
 .ًذاسًذ دسغذ 2دس سطح ی داسهؼٌی هطتشک اختالفداسای حشٍف  تیوبسّبی*

دسغذ  2داسی دس سطح ًطبى داد کِ اختالف هؼٌی دُ اص آصهَى داًکيبهقبیسِ هیبًگیي  ثیي ضشایت ثذست آهذُ اص هؼبدلِ فیلیپ ثب استف

کِ داسای ساثطِ ًضدیکی ثب ّذایت ّیذسٍلیکی اضجبع خبک است ٍجَد داسد ثطَسیکِ ثیطتشیي  Aضشیت  دس ثیي تیوبسّبی هختلف

ًتبیج  (.3جذٍل)ثذست آهذ( آة کبًبل% 22-آةصُ% 22)دس تیوبس ضبّذ ٍ کوتشیي آى دس تیوبسسَم A اس ػذدی هشثَط ثِ ضشیتهقذ

 Sضشیت  .ثیطتشیي هقذاس ٍ تیوبس سَم کوتشیي هقذاس ّذایت ّیذسٍلیکی سا ثِ خَد اختػبظ دادُ است( ذضبّ)تیوبس اٍل  ًطبى داد،
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ٍلی ثیطتشیي هقذاس آى دس تیوبس اٍل ٍ  داسی ًطبى ًذاددس تیوبسّبی هتفبٍت اختالف هؼٌی ،دّذکِ قبثلیت جزة آة سا ًطبى هی

  (.3جذٍل)کوتشیي هقذاس آى دس تیوبس سَم ثَد 

 دسغذ 2هقبیسِ هیبًگیي خػَغیبت ّیذسٍلیکی تیوبسّبی هختلف ثب استفبدُ اص آصهَى داًکي دس سطح احتوبل  . 3جذٍل

فیلیپ ضرایت مؼبدلٍ َذایت َیذريلیکی اضجبع  تیمبر
A(cm .min

-1) S(cm .min
-0/5) (cm .min

-1)

0.0943
a

1.49
a

0.090
a ضبَذ

0.0723
a

1.33
a

0.076
a 30%زٌ آة  05 کباوبل

0.0476
b

1.28
a

0.048
b 50%زٌ آة  05 کباوبل

 
 ًذاسًذ دسغذ 2داسی دس سطحشک اختالف هؼٌیتیوبسّبی داسای حشٍف هطت*

دّذ کِ ًفَر آة دس ایي ًوَداس ًطبى هی. ضذُ است ًطبى دادُ(  )ًوَداس ًفَر تجوؼی آة دس خبک دس تیوبسّبی هختلف دس ضکل

ة آثیبسی آى آة دس آثیطتشیي ًفَر ٍ دس تیوبس سَم کِ غلظت ثیطتشی اص صُ( ضبّذ)خبک دس تیوبسّب یکسبى ًیست ٍ دس تیوبس اٍل 

.ثبضذٍجَد داضتِ کوتشیي هقذاس سا داسا هی  

 
ومًدار وفًر تجمؼی آة در خبک در تیمبرَبی مختلف .1ومًدار  

ری کلییگوتیجٍ  

ّص ، سجت کب(تیوبس سَم) آة کبًبل % 22-آةصُ% 22ّب ثب ثیطتشیي ًسجت اختالط، ًتبیج ًطبى داد استفبدُ اص آة ضَس صّکص

ایي تیوبس سٍی . دسغذ ضذُ است 2هؼبدلِ ًفَر فیلیپ ٍ افضایص ّذایت الکتشیکی دس سطح  Aداس ّذایت ّیذسٍلیکی، ضشیت هؼٌی

 .دسغذ ًذاضت 2داسی دس سطح هؼبدلِ فیلیپ اثش هؼٌی Sبّشی ٍ حقیقی، تخلخل ٍ ضشیت جشم هخػَظ ظ

 
 مىبثغ
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Abstract 

The shortage of water resources is an important issue in the arid and semi-arid regions. For this 

reason the marginal water resources quality such as drainage was taken into consideration. In this 

study the impact of saline drainage water reuse on soil physical and hydraulic was evaluated in 

Moghan area. Undistributed soil samples were taken by cylenders with 30 cm in inner diameter and 

about 50 cm in height. Treatments were T1 (just irrigation with canal water), T2 (irrigation with %30 

drainage water and %50 canal water) and T3 (irrigation with %50 drainage water and %50 canal 

water) at three replication in a completely random design. After nine months water application, soil 

properties were measured. Statistical analysis showed that saturated hydraulic conductivity 

decreased  and electrical conductivity increased significantly on T3 (P < 0.05). The results showed 

soil bulk density, particle density and porosity  did not affect significantly in all treatments. After 

measuring infiltration, coefficients of Philip's equation (Sorptivity (S) and constant coefficient (A)) 

were estimated by nonlinear regression using SPSS software. The results indicated that application 

of saline drainage water reuse significantly (P < 0.05) did not affect on S but showed effect on A 

significantly (P < 0.05).  
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