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  خاك  فوذ پایهنبر مقدار  در زراعت ذرت أثیر مدیریت زراعیت
  اي در آبیاري جویچه

  

  1و عبدالمجید لیاقت ،رضا نیشابوري، حسین فرداد محمد ،ید حسن طباطبائیس
  

  کیدهچ
یکی از عواملی است که روي این  راعیزدیریت موده و بفوذ از مهمترین عوامل موثر در اجراي آبیاري سطحی ن

- راعی روي نفوذپذیري نهایی در یک خاك لومزختلف مدیریت مو ددر این تحقیق تاثیر . ثیر مستقیم داردأت پارامتر
خاك -2 ،گیاه بدون کشت -خاك بدون کاه و کلش-1چهار تیمار، . اي ارزیابی شده است رسی در آبیاري جویچه

 با کشت -خاك با کاه وکلش-4و  گیاه بدون کشت -خاك با کاه و کلش-3 ،گیاه با کشت -بدون کاه و کلش
 ووسط , خاك در ابتدا فوذپذیري پایهنمیزان . تکرار در یک طرح بلوك کامال تصادفی اجرا گردید ها سب, گیاه

ر ب. گیري گردید اندازه خروجی-ریان وروديجوش رو  ویچه مسدودج وشرو دها با  انتهاي دوره کشت در جویچه
اي دوره تفاوت معنی داري وجود ندارد لیکن در اواسط دوره رشد تهابتدا و انر داساس نتایج این تحقیق بین تیمارها 

کشت ا در حالت ب% 99با احتمال  در اواسط دوره رشد  خاك فوذ پایهنیزان م. ستادار  عنیمامال کفاوت تاین 
ش صادق این پدیده هم در مورد خاك معمولی و هم در خاك با کاه و کل. کشت بدست آمد وندبیشتر از حالت ب

فزایش اول دوره کشت باعث ط یشه دررجود و. تنها عامل این پدیده حضور ریشه گیاه در خاك میباشد. است
در خاك با کاه و کلش % 99 ر سطحداك در اواسط دوره رشد خ فوذ پایهنمیزان . فوذپذیري خاك گردیده استن

و افزایش تخلخل باعث افزایش بهبود ساختمان خاك . بیشتر از خاك بدون کاه و کلش بدست آمده است
نتایج تحقیق بیانگر تاثیر بسیار زیاد  .در خاك با کاه وکلش نسبت به خاك بدون کاه وکلش است فوذپذیري پایهن

 .فتار تیمارها را تحت الشعاع قرار نمی دهدر, ین تاثیرالیکن  .تایج استنقدار مروش اندازه گیري روي 

  اي آبیاري جویچه ،خاك ایهپفوذپذیري ن, ایاي گیاهیقبدیریت زراعی، م :اژه هاي کلیديو
 
 قدمهم

الش براي بدست آوردن راندمان باال در آبیاري ت         
گیرد لیکن این پارامتر توسط  اي صورت می جویچه

چه  تغییرات خصوصیات نفوذ چه به صورت زمانی و
ا ببیاري آدر طرحهاي . کانی دچار محدودیت استم
راندمان ایش دقیق رطوبت خاك میزان پنترل خودکار و ک

اي گزارش  درصد نیز براي آبیاري جویچه 90تا 85 کاربرد
ین اگزارش کردند که ) 1982(لیوت و واکر ا. شده است

. درصـد اسـت 70تا 50مقدار در شرایط عمومی 
گزارش کرد که گسترش شبـکه آبیاري ) 1383(طباطبائی 

 6/13از  اندمان کاربردرو % 97در حدود  یراناسطحی در 
 ر این اسـاس بهبود راندمان ب. وسـان داردنـد درص 36تا 

باشد و  آبیاري در کشور ما یک امر بسیار ضروري می 
تاکنون راهکارهاي مختلفی از جمله آبیاري تحت فشار 

در این میان عوامل ساده، کم هزینه . براي آن پیشنهاد شده
و قابل اجرا مانند مدیریت زراعی وجود دارد که به این 

  .نماید دف کمک میه
راحی، مدیریت و ارزیابی سیستمهاي آبیاري ط           

سطحی و همچنین ارزیابی مدلهاي شبیه سازي آنها، به 
یکی از پارامترهاي . هاي ورودي بستگی دارد دقت داده

این . باشد می 2اكخ فوذ پایهناي،  مهم در آبیاري جویچه
اد گردید پیشنه 1958ضریب اولین بار توسط لوئیز در 

 .)1982واکر  - الیوت(

                                                    
روه خاکشناسی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه گدانشیار ، هرکردشدانشکده کشاورزي، دانشگاه  ،هندسی آبمروه گستادیار ابه ترتیب  -1

   روه آبیاري و آبادانی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تهرانگانشیار د تبریز
  - 24/10/83: و تصویب 26/11/82: وصول  

2- Soil basic infiltration rate 
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از این پارامتر در مدلهاي مختلف آبیاري سطحی 
فوذ یکی از پارامترهاي مهم فیزیکی خاك ن .دشو استفاده می

ثیر أباشد که به صورت مستقیم بر روي راندمان آبیاري ت می
. ثیر مدیریت زراعی استأداشته و خود به شدت تحت ت

 لوئیز -له کوستیاکوفادعم, ت معروف نفوذیکی از معادال
  .)1987واکر و اسکوجربو ( باشد ه شکل زیر میبوده که ب

)1(          tfktZ a
0  

قدار نفوذ برحسب متر مکعب در م Z :ه در آنک
فوذپذیري ن 0fبرحسب دقیقه،  نفوذزمان فرصت  tمتر، 
 aو  kمتر،  دقیقه در رحسب متر مکعب درخاك ب پایه

گزارش کردند ) 1982(واکر -الیوت .باشند ضرایب ثابت می
فتار خاکهاي مختلف بر روي سرعت نفوذ پایه ظاهر رکه 
این مقدار به نوع خاك و زمان آبیاري بستگی دارد . شود می

و در اغلب موارد قبل از انتهاي آبیاري سرعت نفوذ خاك 
وشهاي مختلفی براي تعیین ر .رسد ایه میبه سرعت نفوذ پ

واکر و . مقدار نفوذپذیري پایه توسعه داده شده است
یکی از این روشها گزارش کردند که ) 1987(اسکوجربو 

در روز قبل از  1استفاده از روش نفوذسنج جویچه مسدود
گیري نفوذپذیري پایه  وش دوم براي اندازهر. آبیاري است

) طوبتیرجبهه ( ي پس از آبیارياستفاده از جبهه پیشرو
دهنده آن  شانن) 1982(لیوت و واکر ابررسی . باشد می

همچنین این . باشد است که نتایج این روش ضعیف می
مسئله بدیهی است که مرطوب کردن مجدد جویچه به طور 

ر روش د .دهد داري مقدار نفوذپذیري را کاهش می معنی
ر حسب متر بر سوم با دانستن نوع خاك، مقدار نفوذ ب

گیري نفوذ  وش چهارم براي اندازهر. یدآ یمدقیقه بدست 
 است 2خروجی - روديوریان جپایه استفاده از روش 

از  )1982( واکر -الیوت .)1987واکر و اسکوجربو (
مسدود براي مقایسه شکل توابع  ویچهجهاي نفوذسنج  داده

  .مختلف نفوذ استفاده نمودند
ثیر أاك تخپایه  فوذنعت رسوامل موثري بر میزان ع

گزارش کردند که ) 1987(واکر و اسکوجربو . گذارند می
غییرات زمانی نفوذ سبب کاهش قابل توجه مقدار ت

هاي  به عبارتی در آبیاري .گردد یمپذیري نهائی خاك  نفوذ
 .یابد خاك کاهش می فوذ پایهن, بعدي نسبت به آبیاري اول

قدار مردند که گزارش ک) 2004(طباطبائی و همکاران 
بین , سته به بافت خاك و نوع مدیریت مزرعهبکاهش نفوذ 

 ،ز این عواملایگر دکی ی .باشد متفاوت میدرصد  55تا  30
الچ یا بقایاي گیاهی از م .باشد استفاده از بقایاي گیاهی می

عوامل موثر در بهبود کیفیت و خواص فیزیکی خاك 

                                                    
1- Blocked furrow method (BFM)  
2- Inflow-outflow method (IOM) 

مختلف بررسی  این مسئله تاکنون توسط محققین. باشد می
 و) 1372(باي بوردي ( و تجزیه و تحلیل گردیده است

اربرد مالچ و پوشش گیاهی در ک. )1383(طباطبائی 
اول کاربرد . باشد کشاورزي به دو صورت امکان پذیر می

توسط گیاه  3آن به صورت سطحی یا پوشش سطح خاك
گیاه (دوم کاربرد مالچ و مواد آلی  .باشد سبز یا مالچ می

به صورت مخلوط با خاك از طریق شخم زدن  )سبز
مناطق خشک و  صوصخاخیر بیشتر م اربردککه . باشد می

بقایاي عمده کاربرد ایران، در . نیمه خشک جهان بوده است
توسط زارعین به سبک دوم و یا مخلوط کردن گیاهی 

اگرچه . پوشش گیاهی یا مالچ با خاك از طریق شخم است
در این دو ) اهی، پوشش زندهیگمالچ، بقایاي (نوع مواد 

باشد ولی با توجه به  سبک کاربرد ذکر شده یکسان می
نوع . ماهیت فیزیکی و تئوري آن رفتار متفاوتی دارند

نگرش  وز فرسایش انگرش اول سبب حفاظت سطح خاك 
  .شود حفاظت رطوبت خاك می سببدوم 

گزارش کردند که ) 1359(باي بوردي و کوهستانی 
نند کود حیوانی و کاه و کلش همانند الچ سطحی مام

پوشش گیاهی عمل کرده و باعث افزایش سرعت نفوذ آب 
گزارش ) 1994(کورتین و همکاران . شود به خاك می
با افزایش مواد آلی پخشیدگی رس کاهش کردند که 

ثیر مواد آلی بستگی به خواص خاك از قبیل أالبته ت ،یابد می
زان امالح محلول و نوع بافت خاك و مقدار ماده آلی و می

علیزاده ). 1359(باي بوردي و کوهستانی ( کانی رسی دارد
در خاك رسی باعث گزارش کرد که مواد آلی ) 1378(

افزایش سرعت نفوذ و در خاك شنی باعث کاهش سرعت 
ایران با توجه به اقلیم غالب گرم و  رد. شود نفوذ آب می

خشک مشکل اصلی حفاظت رطوبت و بهبود خواص 
فیزیکی خاك است و مشکل فرسایش در درجات بعدي 

  .دقرار دار
می و کیفی کثیر أدف این تحقیق ارزیابی ته

, خاك در ابتدا فوذ پایهندیریت کاه و کلش در مقدار م
ثیر حضور أهمچنین ت. باشد انتهاي فصل کشت می ووسط 

خاك  فوذ پایهنر مقدار سرعت درت ذیا عدم حضور گیاه 
منظور از مدیریت زراعی در . ح استاز اهداف دیگر طر

این مقاله مدیریت استفاده از کاه و کلش گندم و همچنین 
  .باشد مدیریت کاشت محصول یا عدم کاشت می

  واد و روشهام
ر میزان براعی زراي تعیین تأثیر مدیریت ب

آزمایشات نفوذ با استفاده از روش , خاك فوذپذیري پایهن
 و) 1987اسکوجربو واکر و (نفوذسنجی جویچه مسدود 

                                                    
3- Soil surface covering 
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ر سال د) 1987واکر و اسکوجربو (خروجی -روش ورودي
انشکده د, روه آبیاري و آبادانیگدر مزرعه تحقیقاتی  1381

براي . کشاورزي دانشگاه تهران واقع در کرج انجام پذیرفت
سانتیمتر  75متر و عرض  60به طول  ویچهج 38این کار 

افت خاك نوع ب ,نجام شدها تار اساس آزمایشب .دشایجاد 
محصول کشت شده بر روي . رسی تعیین گردید -لوم

رت بوده و آزمایش داراي چهار تیمار به شرح ذیاه گزمین 
اك خ- 2 ،گیاه بدون کشت -اك معمولیخ -1: زیر بود
بدون  -اك با کاه و کلشخ -3 ،گیاه با کشت -معمولی

  .گیاه با کشت -اك با کاه و کلشخ - 4و  گیاه کشت
 دیفر 12جمعا  تیمار وچهار تکرار و ه سرح در ط

به منظور . به اجرا در آمدر قالب طرح کامال تصادفی د
جاور بر روي یکدیگر در طرفین مویچه جحذف تأثیر دو 

در  .در نظر گرفته شد 1بعنوان بافر ویچهجیک  ویچهجهر 
به منظور حذف اثرات جانبی  ویچهجطرفین مزرعه نیز یک 

براي اعمال تیمار کاه و  4و  3ي تیمارهادر . ایجاد گردید
گرم در متر مربع کاه  450-500کلش در ابتداي فصل، میزان

و کلش روي سطح مزرعه پخش و با استفاده از تراکتور 
سایر عملیات کشاورزي مانند دیسک زنی، . شخم زده شد

  .شدکودپاشی، تسطیح و ایجاد جویچه به طور یکسان انجام 
و  شروي پس از آبیاريستفاده از جبهه پیا هايوشر

مقادیر قابل قبولی  ,خمین نفوذ پایه با توجه به بافتت
واکر و (از طرفی روش جویچه مسدود . دهد بدست نمی
یزان نفوذ خاك را در حالت استاتیک و م) 1987اسکوجربو 

میزان ) 1987واکر و اسکوجربو ( خروجی - روش ورودي
بر . کنند خاك را در حالت دینامیک بررسی می فوذ پایهن

گیري سرعت نفوذ  این اساس از دو روش اخیر براي اندازه
  .دشپایه در این تحقیق استفاده 

ر روش نفوذسنج جویچه مسدود، طول یک متر از د
. دشانتخاب و در دو طرف آن توسط خاك مسدود  ویچهج

با قرار دادن یک نایلون روي سطح جویچه، مقداري آب 
ر ابتدا عمق آب قرائت د. ریخته شد ویچهجبر روي سطح 

. و سپس آزمایش با برداشتن نایلون شروع گردید
عمق آب و زمان در جویچه مشابه روش  گیري اندازه

نالیز آو سپس نتایج تحت . استوانه مضاعف انجام پذیرفت
ها، در ابتدا و  گیري در تمام جویچه اندازه. قرار گرفت

نیز خروجی  - ر روش وروديد. انتهاي فصل انجام گرفت
و با توجه به  2دو وعنسی -اس - با استفاده از فلوم دبلیو

  . گیري گردید میزان دبی اندازه ،منحنی کالیبراسیون

                                                    
1- Buffer furrow  
2- W.S.C. flume, type 2.0 

شامل، عرض  جویچه راي تعیین مشخصات مقطعب
ضرایب هندسی و , باالدست جریان، محیط خیس شده

 متري استفاده گردید از تکنیک پروفیل هیدرولیکی مقطع
شکل مقطع قبل از هر . )1987(واکر و اسکوجربو (

پس از . گیري گردید متر اندازه آزمایش توسط پروفیل
اي، جهت بدست آوردن ضرایب،  هاي مزرعه برداشت داده

متري، برازش داده  شکلی بر نقاط برداشت شده پروفیل
روش ) 1995( بر پیشنهاد کاهون براي این منظور بنا. شد

 گرفته شد و نرم میانیابی خطی بین نقاط متوالی به کار
افزار پس  این نرم. این اساس تهیه گردید بر 3CSCMافزار

 20از میانیابی خطی بین نقاط متوالی، عمق جریان را به 
قسمت مساوي تقسیم نموده و پارامترهاي هندسی را در 

عمق متوالی محاسبه و با رگرسیون خطی، ضرایب  20
 همحیط خیس شد و شکل مقطع و مقادیر عرض باالدست

  ).1383طباطبائی ( آورد ر هر عمق معین را بدست مید
ثیر أو ت ذیري پایهپراي ارزیابی تغییرات نفوذب

ها در سه مرحله  اندازه گیري ،مدیریت زراعی در طی فصل
قبل از , گیري نفوذ در مرحله اول اندازه. انجام گرفت

گیري  اندازه. انجام گرفت )ابتداي فصل کشت( آبیاري اول
و ) اواسط دوره رشد(در آبیاري ششم  مرحله دوم

 ایان فصلپ(بیاري دوازدهم آگیري مرحله سوم در  اندازه
  .انجام گرفت )کشت

  تایج و بحثن
ویچه جر این تحقیق با استفاده از روش نفوذسنج د

ایه خاك پنفوذ  رعتس, خروجی - و روش ورودي سدودم
گیري و  انتهاي یک فصل کشت اندازه ووسط , ر ابتداد

ثیر افزودن کاه و کلش أیسه گردیده است، تا بدینوسیله تمقا
در خاك در  ا عدم حضور گیاهیدر خاك و همچنین حضور 

 .یدبدست آ فوذپذیري پایهنانتهاي فصل کشت بر روي 
هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماري  پس دادهس

SPSS  ده به شرح زیر استآمتایج بدست نآنالیز گردیده که.  
ر روش د )بیاري اولآ(بتداي فصل کشت ا رد

یزان نفوذپذیري پایه بین تیمارهاي م, جویچه مسدود
غییر ت, درصد 5ر سطح دز نظر آماري ا )4تا  1( مختلف

قدار ثابتی در م و )1جدول طر اول س(داري نداشته  معنی
متر مکعب در متر در دقیقه را بدست  20* 10-5حدود 

  .)1شکل ( داده است
ر تیمارهاي دقدار نفوذپذیري پایه مر دم تغییع

کاشت و بدون کاشت به دلیل عدم وجود گیاه در زمین 
لذا , به عبارتی تیمار گیاه هنوز وجود نداشته. باشد می

داشته نر روي نفوذپذیري پایه ببدیهی است که تأثیري هم 

                                                    
3- Cross section coefficient model (CSCM) 
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اه و کلش و بدون کاه و کلش نیز کیمارهاي تبین . باشد
به عبارتی کاه و کلش . شود ده نمیداري مشاه تفاوت معنی

فوذپذیري نتأثیري در مقدار ) س از شخمپ(اول  در آبیاري
این مسئله بدان علت است که پس . خاك نداشته است پایه

خلل و فرج خاك بسیار زیاد بوده و تأثیر کاه و , از شخم
نسبت به تأثیر  فوذپذیري پایهنکلش در افزایش و یا کاهش 

باشد و لذا این اثر مخفی  ك ناچیز میخلل و فرج زیاد خا
   .شده است
 -  در روش ورودي, شابه روش جویچه مسدودم

ین ب, ر آبیاري اولدیزان نفوذپذیري پایه م, خروجی نیز
 داري نداشته غییر معنیتز نظر آماري اتیمارهاي مختلف 

 15* 10-5قدار ثابتی در حدود م و )1 دولج, طر دومس(
). 1شکل ( قه را بدست داده استمتر مکعب در متر در دقی

ثیر شخم بر میزان خلل و فرج أدر اینجا نیز به دلیل شدت ت
اثر کاه و کلش به طور نسبی ناچیز بوده و در , خاك

  . گردد تیمارها مشاهده نمی
وجود اختالف زیاد در  ،1شکل کته دیگر در ن

این نکته . گیري است تمامی تیمارها بین دو روش اندازه
ست که روش جویچه مسدود مقادیر نفوذپذیري بیانگر آن

. زند خروجی تخمین می - پایه را بیشتر از روش ورودي
هاي  که این اختالف با توجه به نتایج آزمون اختالف نمونه

دار  درصد کامال معنی 1از نظر آماري در سطح  1جفتی
است که این نکته در تمام آزمایشات در طی فصل رشد 

  ).2جدول ( مشاهده گردید
 ابآزمایش  23پس از انجام ) 1982(واکر  -لیوتا

یان کردند که مقادیر حاصل از این بویچه مسدود جروش 
آنها دلیل این . بیشتر از مقادیر واقعی مزرعه است, روش

ها  لبه تأثیرامر را کوتاهی طول جویچه مسدود شده و 
 جربه مقدماتی در طول آزمایش توسطت. گزارش نمودند

مضاف بر  .ستاها  حاکی از وجود خطا در لبه نویسنده نیز
تواند در این خطا  ها نیز می اینکه عمق آب و شیب جویچه

دار عمق  ثیر معنیأت) 2003(عباسی و همکاران  .سهیم باشد
ر دآب در جویچه را بر روي مقدار نفوذ و حرکت امالح 

ا توجه به بررسی منابع ب .زارش نمودندگاي  آبیاري جویچه
نتیجه گرفت که روش جویچه مسدود به دلیل توان  می

ا بیش از حد واقعی رایه پمقدار نفوذپذیري , اتیذخطاهاي 
  .زند خمین میتاي شیبدار با انتهاي باز  ر روش آبیاري جویچهد
 2کل شیزان نفوذپذیري پایه در اواسط فصل رشد در م
شود  شاهده میمذکور مهمانگونه که در شکل . مده استآ

به صورت اختالف در مقادیر نفوذپذیري پایه  اثر تیمارها
از  1ه این اختالف با توجه به جدول ک .ظاهر گردیده است

                                                    
1 - Paired sample T test (PSTT) 

, سطر سوم و چهارم( دار است مال معنیکااري آمنظر 
ر روش جویچه مسدود و هم در روش د. )1 جدول

نفوذپذیري پایه در تیمار با کاه و  انخروجی میز-ورودي
دلیل این . باشد اه و کلش میکلش بیشتر از تیمار بدون ک

توالی خاك شروع به مهاي  مسئله آنست که پس از آبیاري
نشست نموده و میزان خلل و فرج خاك کاهش پیدا 

ز طرفی خلل و فرج خاك به طور مستقیم بر روي ا. کند می
اهش میزان نفوذپذیري ک. گذارد ثیر میأنفوذپذیري پایه ت

موید این مسئله  ،دوره پایه در اواسط دوره نسبت به ابتداي
ز طرف دیگر افزودن مواد آلی به خاك سبب بهبود ا .است

فرج درشت خاك و ساختمان خاك و بالطبع افزایش خلل و 
  . نهایتا افزایش نفوذپذیري پایه گردیده است

ه میزان نفوذیذیري کدهد  شان مین 2کل شتایج ن
اه بدون گی ايها گیاه بیشتر از تیمارباي هپایه در تیمار

نجائیکه تنها تفاوت این دو تیمار در حضور گیاه آاز  .است
توان نتیجه  و به عبارت بهتر حضور ریشه در خاك است می

اواسط دوره ر گرفت که وجود ریشه گیاه ذرت در خاك د
نفوذپذیري پایه  )افزایش( دبوداري بر به رشد به طور معنی

گیري  این مسئله در هر دو روش اندازه. گذار است ثیرأت
هاي گیاه در خاك سبب  وجود ریشه .گردد می هداهمش

جریانات ( آب رتایجاد مجراهائی براي عبور سریع
ردیده گسبت به حرکت آب از ماتریکس خاك ن) 2ترجیحی

  .شده است فوذپذیري پایهنکه این امر سبب افزایش نسبی  است
گیاه ذرت به  ،آبیاري در منطقه کرج 12س از پ

در . یده و آماده برداشت شده بودندحداکثر رشد خود رس
گیري  تیمارهاي مختلف اندازه فوذپذیري پایهناین زمان نیز 

قدار نفوذپذیري م. آمده است 3کل شکه نتایج آن در . شد
متر  12* 10-5 پایه در روش جویچه مسدود به حدود 

کاهش پیدا کرده و در تمامی  مکعب در متر در دقیقه
 3گرچه در شکل ا .باشد ی میعدد ثابت تیمارها تقریباً

شود که مقدار نفوذپذیري پایه در تیمارهاي با  مشاهده می
ا کاه و ب یشتر از تیمارهاي بدون گیاه و تیمارهايبگیاه 

ست لیکن ایمارهاي بدون کاه و کلش تکلش بیشتر از 
بیانگر آنست که بین تیمارها از نظر آماري تفاوت  1دول ج

ار نفوذپذیري پایه در روش مقد .داري وجود ندارد معنی
متر مکعب در  8* 10-5 خروجی نیز به حدود -ورودي

  .کاهش پیدا کرده است متر در دقیقه
که در انتهاي فصل رشد اثر دهد  نشان می 3شکل 

کاربرد کاه و کلش اگرچه باعث افزایش میزان نفوذپذیري 
 دار نیست آماري این مقدار افزایش معنی گردیده ولی از نظر

مچنین حضور ریشه نیز اگرچه باعث بهبود ه. )1ل جدو(

                                                    
2  - Preferential flow 
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نفوذپذیري در خاك گردیده است لیکن این بهبود نیز در 
ه عبارت ب. دار نیست اري معنیآمانتهاي فصل رشد از نظر 

اك براي کاهش میزان خبیعی طاثر نشست , دیگر
کاه و کلش در افزایش نفوذپذیري  یرثأتبر  فوذپذیري پایهن

مچنین اثر نشست طبیعی خاك براي هفائق آمده است 
کاهش نفوذپذیري بر اثر ریشه گیاه در افزایش نفوذپذیري 

شود که میزان نفوذپذیري  ذا مشاهده میل. فائق شده است
). 4شکل (پایه در طی فصل رشد روند کاهشی داشته است 

 فوذپذیري پایهن) 4شکل ( ر اساس نتایج بدست آمدهب
ر اساس ب. ته استافیغییر ت صل رشدفخاك در طی 

ماري کامال آآنالیزهاي انجام شده این تغییرات از نظر 
  ).3جدول (دار است  معنی

بیانگر آن ) 4جدول (زمون همبستگی پیرسون آ
است که کلیه تیمارها داراي رفتار یکسان در مقابل پدپده 

این به آن معنا است . کاهش فصلی نفوذپذیري پایه هستند
ثیر أروي مقدار نفوذپذیري پایه تکه کاه و کلش اگرچه بر 

ثیري بر روي روند تغییرات زمانی نفوذ أگذارد لیکن ت می
ه کثیر کاه و کلش است أنداشته و این فرآیند مستقل از ت

  .شود نیاز به بررسی مجزا دارد و جهت تحقیقات آتی پیشنهاد می
  تیجه گیرين

ه صورت به طور خالصه استفاده از کاه و کلش ب
رسی سبب افزایش مقدار -اك در خاك لوممخلوط با خ

 گردد نفوذپذیري پایه و بهبود حرکت آب به داخل خاك می
و در اراضی بافت سنگین که با مشکل نفوذپذیري مواجه 

استفاده از مالچ کاه و کلش باعث . دشو هستند توصیه می
مچنین ه .گردد ثیر در فرآیند تغییرات زمانی نفوذ نمیأت

گیري دقیق مقدار  اي اندازهروش جویچه مسدود بر
اي اراضی شیبدار با انتهاي باز  بیاري جویچهآنفوذپذیري در 

ها از نظر  شود لیکن در جهت مقایسه تیمار وصیه نمیت
ناسبی ماده و سروش , نفوذپذیري پایه و یا رفتارسنجی آن

  .است

  

  اي مختلفهآبیاریو نفوذ  اندازه گیري ياهدر روش T زمون یک نمونه ايآبا روش  )۴تا  ۱( آنالیز آماري بین تیمارها -١دول ج
گیري  وشهاي اندازهر

هاي  نفوذ و آبیاري
  *مختلف

رعت سقدار م
  پایه نفوذ

طح س  رجه آزاديد   T قدارم
  داري معنی

یانگین م
  اختالفات

  درصد 99ازه اطمینان در سطح ب
  د باالح  د پائینح

BFM01 00020/0  660/1-  11  125/0  6 -10*92/3-  5 -10*1/1-  6 -10*41/3  
IOM01 00015/0  023/1  11  328/0  7 -10*33/8  6 -10*7/1-  6 -10*36/3  
BFM06 000133/0  016/4  11  002/0  6 -10*58/8  6 -10*9/1  6 -10*52/1  
IOM06 000091/0  465/2  11  031/0  6 -10*83/6  6 -10*8/1-  6 -10*54/1  
BFM12 000118/0  104/1  11  293/0  6 -10*08/3  6 -10*6/5-  5 -10*18/1  
IOM12 0000809/0  922/3  11  002/0  6 -10*59/2  7 -10*4/5  6 -10*64/4  

     *BFM01= آبیاري اول روش جویچه مسدود   IOM01= آبیاري اول  خروجی-روش ورودي     

     *BFM06= آبیاري ششم روش جویچه مسدود   IOM06= آبیاري ششم خروجی- وش ورودير  

     *BFM12= آبیاري دوازدهم روش جویچه مسدود   IOM12= آبیاري دوازدهم خروجی-روش ورودي   

  

  ۱۲و  ۶, ۱ون نمونه هاي جفتي در آبیاري مزآبا  یريگ قایسه نتایج دو روش اندازهم -٢دول ج
  هاي جفتي  یمارت

  ورد آزمایشم
یانگینم نحراف ا 

  استاندارد
یانگین خطاي م

  استاندارد
  ازه اطمینان در سطحب

  درصد ٩٩
رجه د  tقدار م

  آزادي
طح س

  داري معني
د پائینح د باالح   

IOM01-BFM01 ٧٧٥/٢٠  -٨/٣*١٠- ٥  -٢/٥*١٠- ٥  ٤١/٢*١٠- ٦  ٥٥/٧*١٠- ٦  -٥/٤*١٠- ٥-  ٠٠٠/٠ ١١  
IOM06-BFM06 ٧٠٠/١٦  -٦/٣*١٠- ٥  -٢/٥*١٠- ٥  ٦٢/٢*١٠- ٦  ٠٨/٩*١٠- ٦  -٤/٤*١٠- ٥-  ٠٠٠/٠ ١١  
IOM012-BFM012 ٢٢٥/١٣  -٩/٢*١٠- ٥  -٦/٤*١٠- ٥  ٨٤/٢*١٠- ٦  ٨٥/٩*١٠- ٦  -٨/٣*١٠- ٥-  ٠٠٠/٠ ١١  
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  اواسط فصل رشد رعت نفوذ پایه خاک درس - ٢ کلش      بتداي فصل رشدا رعت نفوذ پایه خاک درس - ١ کلش
  
  

  گیري  اندازه وشرو ددر  Tاي  زمون یک نمونهآا روش بغییرات فصلي نفوذپذیري پایه تآنالیز آماري  -٣دول ج

  مختلف و تیمارهاي
یمار مورد ت

  *آزمایش
ولیه اقدار م

رعت نفوذ پایهس  
طح س  رجه آزاديد   T قدارم

  داري معني
یانگین م

  اختالفات
  درصد ٩٩ازه اطمینان در سطح ب

د پائینح د باالح   
BFM-T1 ٠٠٠١٤٨/٠  ٩٢٩/٣-  ٠٠٤/٠ ٨  ٠/٦*١٠- ٦  -٧/٧*١٠- ٥  -١/٤*١٠- ٥-  
BFM-T2 ٠٠٠١٤٨/٠  ٨٤٢/٣-  ٠٠٥/٠ ٨  ٧/٤*١٠- ٦  -٠/٧*١٠- ٥  -٧/٣*١٠- ٥-  
BFM-T3 ٠٠٠١٤٨/٠  ٥٠٥/٣-  ٠٠٨/٠ ٨  ٦/١*١٠- ٦  -٥/٧*١٠- ٥  -٩/٣*١٠- ٥-  
BFM-T4 ٠٠٠١٤٨/٠  ١٣٤/٣-  ٠١٤/٠ ٨  ٣/٢*١٠- ٦  -٦/٦*١٠- ٥  -٢/٣*١٠- ٥-  
IOM-T1 ٠٠٠٢٠/٠  ٩٦٩/٤-  ٠٠٢/٠ ٨  ٥/١*١٠- ٦  -٠/٩*١٠- ٥  -٣/٥*١٠- ٥-  
IOM-T2 ٠٠٠٢٠/٠  ١٣٤/٤-  ٠٠٣/٠ ٨  ٠/٩*١٠- ٦  -٧/٨*١٠- ٥  -٨/٤*١٠- ٥-  
IOM-T3 ٠٠٠٢٠/٠  ٧٨٧/٣-  ٠٠٥/٠ ٨  ٠/٥*١٠- ٦  -٤/٨*١٠- ٥  -٤/٤*١٠- ٥-  
IOM-T4 ٠٠٠٢٠/٠  ٨٠٩/٣-  ٠٠٥/٠ ٨  ٢/٥*١٠- ٦  -٢/٨*١٠- ٥  -٣/٤*١٠- ٥-  

* T1=  1تیمار    T2=  2تیمار   T3=  3تیمار   T4=  4تیمار  
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IOM -T1 IOM -T2 IOM -T3 IOM -T4 BFM -T1 BFM -T2 BFM -T3 BFM -T4 

IOM-T1 949/0  958/0  943/0  988/0  970/0  988/0  997/0  000/1  ضریب همبستگی پیرسون  
  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  .  سطح معنی داري 
  9  9  9  9  9  9  9  9  تعداد 

IOM-T2 953/0  960/0  950/0  989/0  980/0  982/0  000/1  997/0  سونضریب همبستگی پیر  
  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  .  000/0  سطح معنی داري 
  9  9  9  9  9  9  9  9  تعداد 

IOM-T3 952/0  975/0  946/0  989/0  963/0  000/0  982/0  988/0  ضریب همبستگی پیرسون  
  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  .  000/0  000/0  سطح معنی داري 
  9  9  9  9  9  9  9  9  تعداد 

IOM-T4 946/0  974/0  933/0  967/0  000/0  963/0  980/0  970/0  ضریب همبستگی پیرسون  
  000/0  000/0  000/0  000/0  .  000/0  000/0  000/0  سطح معنی داري 
  9  9  9  9  9  9  9  9  تعداد 

BFM-T1 950/0  967/0  974/0  000/0  967/0  989/0  989/0  988/0  ضریب همبستگی پیرسون  
  000/0  000/0  000/0  .  000/0  000/0  000/0  000/0  سطح معنی داري 
  9  9  9  9  9  9  9  9  تعداد 

BFM-T2 909/0  937/0  000/0  974/0  933/0  946/0  950/0  943/0  ضریب همبستگی پیرسون  
  000/0  000/0  .  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  سطح معنی داري 
  9  9  9  9  9  9  9  9  تعداد 

BFM-T3 932/0  000/0  937/0  967/0  974/0  975/0  960/0  958/0  ضریب همبستگی پیرسون  
  000/0  .  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  سطح معنی داري 
  9  9  9  9  9  9  9  9  تعداد 

BFM-T4 000/0  932/0  909/0  950/0  946/0  952/0  953/0  949/0  ضریب همبستگی پیرسون  
  .  000/0  001/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  داري سطح معنی 
  9  9  9  9  9  9  9  9  تعداد 
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Agricultural Management Effect on Soil Basic Infiltration  

Rate in Furrow Irrigation of Corn 
 

S. J. Tabatabaei, M. R. Nayshabori, H. Fardad, and A. Liaghat1 
 
Abstract 

Infiltration is one of the most important parameters in irrigation 
performance. Also farm management affects this parameter directly. In this 
research the effect of two farm managements on furrow basic infiltration rate 
(f0) is evaluated in a clay-loam soil.  In this study, there were four treatments 
with three replications in a randomized complete block test. Measurements 
of f0 were done at the initial, middle and final stages of the season. Blocked 
furrow method and inflow-outflow method were used for measurement of f0. 
Based on the results there is no significant difference between the treatments 
in the beginning and the end of the season. But there is a significant 
difference in value of f0 in the middle of season. The value of f0 with a 99% 
level of significance in planted furrows is greater than in non-planted 
furrows, being the same for both the mulched soil and unmulched soil. It was 
concluded that only the presence of plants cause this effect. On the other 
hand, plant roots create some preferential paths which carry water down 
more rapidly than the soil profile without roots. Also it shows that the f0 in 
mulched soil is significantly greater than that of the unmalched soil only in 
the middle of season. These changes are caused by improved soil porosity 
because of increases in soil organic matter. The results show that the f0 
measurement method will have an affect on the value of the f0. However, this 
effect won’t change the treatment behavior. 

Keywords: Agricultural management, Crop residue, Soil basic infiltration rate, Furrow 
irrigation. 
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