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Introduction 

 In arid and semi-arid regions, agricultural sustainability needs to improve the consumption of water and soil 
resources. Low rainfall, high evaporation, low water quality and less leaching of solutes in the soil due to limited 

water resources are the main problems in these areas. The quality of water and soil resources in the provinces of 

Fars, Khuzestan, Yazd, Golestan and Khorasan also shows that most of the wheat farming lands in these provinces 
are always facing salinity issues. According to the conducted studies, saline water can be successfully used in 
irrigation, but application of unconventional water by surface irrigation systems with low efficiency due to 
evaporation and high water salts leads to soil salinity. Micro-irrigation methods increase water use efficiency by 
reducing water consumption and increasing yield, so that drip irrigation efficiency of 91-80% and irrigation levels 
of 50-73% have been reported. In recent years, the use of drip irrigation system (such as tape on wheat fields) has 
been recommended to farmers as a water management solution. Micro-irrigation systems by reducing water 
consumption and increasing yields, improve water use efficiency. Drip tape irrigation system compared to other 
surface and sprinkler irrigation methods, due to short irrigation periods and reduction of evaporation losses and 
deep infiltration even for crops can be proposed as an alternative. Drip tape irrigation in wheat cultivation can 
increase water use efficiency up to 2 times. Also, in irrigation with salt water, while maintaining humidity in the 
environment, it reduces salinity stress and by consuming less water and reducing the amount of wetting, it 
introduces less solutes into the soil. This method has limitations in wheat fields due to costs and also the possibility 
of soil salinity problems, some of which can be overcome by increasing the distance between the laterals and 
reducing the consumption of drip irrigation (Tape) per unit area. 

Materials and Methods  
  In this study, during the 2020-2021 at the Salinity Research Center of Yazd Province (Iran), the effect of 

lateral distances on the surface and depth distribution of soil salinity was investigated. For this purpose, two 
irrigation water salinity treatments, including 3 and 8 dS / m and two flood (T1) and drip irrigation systems (Tape) 
with lateral distances of 60 (T2), 100 (T3) and 140 (T4) cm were considered. Irrigation management treatments 
included the use of the flooding method (as the dominant method in wheat fields) and the use of the Tape drip 
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irrigation method (as the proposed method with very low water consumption). A distance of 60 cm was considered 
as the optimal distance with complete water overlap, a distance of 100 cm was considered as an economic distance 
with the possibility of deep moisture distribution and a distance of 140 cm was considered as a large lateral 
distance. To investigate the salinity distribution and the accumulation of salts in the soil, regular soil sampling of 
different treatments was the end of the season. 

Results and Discussion 
 In all irrigation treatments (saline and non-saline), despite the constant volume of water consumption per unit 

area of all treatments, in T3 and T4 treatments, irrigation depth increased compared to T2 treatment and reduced 
soil salinity in the wetting area (irrigated area). By increasing the horizontal distance of each point of the field 
from the lateral, the irrigation depth and leaching fraction decrease and consequently, the soil salinity of these 
points can also increase. Under non-saline irrigation conditions (salinity of 3 dS/m), soil salinity at intervals of 
zero (below the lateral), 15 and 30 cm, between 5.5 and 6.1 dS/m has been observed. Values below the threshold 
of tolerance to salinity of wheat plant and, in this regard, does not pose a risk to the plant. At a distance of 45, 60 
and 70 cm from the water pipe, the salinity of the soil is higher than the threshold and if there is a plant in this area 
of the field, it will face serious damage. 

Conclusion  
 The results showed that although the Tape method in saline conditions (8 dS/m) compared to non-saline 

conditions (3 dS/m) leads to higher accumulation of solutes in the soil and increases the possibility of plant damage, 
but according to the final results of this study, by increasing the distances of irrigation laterals and proportionally 
increasing the depth of irrigation and keeping the salts away from the planting bed, a more suitable environment 
for plant growth can be prepared and higher economic benefits of this measure can be obtained. Also, in terms of 
controlling soil salinity, the conditions have been such that treatment with lateral distance of 140 cm compared to 
treatments of 60 and 100 cm has led to lower amounts of soil salinity in the subsurface and has provided better 
conditions for the plant. Thus, by increasing the distances of laterals from 60 to 140 cm and, consequently, 
increasing the depth of irrigation, it was possible to transfer solutes to lower depths of the soil. 

 
Keywords: Lateral, Saline water, Solute accumulation, Soil salinity  
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 لیپروف در یشور عیتوز بر (Tapeی )نوار -یاقطره آبیاری سیستم آبده یهالولهفاصله  ریتاث

 گندمکشت  در خاک

 
 4سیدعلیرضا اسمعیل زاده حسینی -3محمدحسن رحیمیان -*2یسیدحسن طباطبائ -1نادر کریمی

 92/30/1031تاریخ دریافت: 

 90/30/1031تاریخ پذیرش: 

 

 دهیچک

 کشاورزان بهمزرعه  درآب  تیریراهکار مد کیعنوان مزارع گندم( به در Tape ری)نظ ینوار -یاقطره یاریآب یهاروش از استفاده ریاخ یهاسال در
 از یاست که بخش ییهاتیمحدود یخاک، دارا یاحتمال بروز مشکالت شور نیهمچن و هانهیهز لیبه دل گندم مزارع در روش نیا. است ش ده  هیتوص  

 یزراع سال یپژوهش که ط نیشود. در ا مرتفعدر واحد سطح  یاریآب یکاهش مصرف نوارها وآبده  یهافاصله لوله شیافزا قیاز طر تواندیم موارد نیا
 نیا یبراقرار گرفت.  یخاک مورد بررس یشور یو عمق یس طح  عیتوز برآبده )لترال(  یهافاص له لوله  ریانجام ش د، تث   زدیو در اس تان   9911-9011
 901 و 911، 01 لترال فواصل با ینوار -یاقطرهو  یغرقاب یاریآب س ت  یس   دوبر متر و  منسیزیدس   8 و 9 ش امل  یاریآب آب یش ور  ماریت دوهدف، 
 9شور ) ریغ طیبر متر( نسبت به شرا منسیزیدس 8ش ور )  طیدر ش را  ینوار - یاقطرهروش  اگرچهنش ان داد که   جی. نتاگرفتند قرارنظر  مد متریس انت 
 آن از یاکحپژوهش  نیا یینها جینتااما  کند،یم دیتشد را اهیگ به خسارت بروز احتمال و شدهامالح در خاک  شتریبر متر( منجر به تجمع ب منسیزیدس
را  یتر مناس طیمح توانیامالح از بستر کاشت، م داش تن نگه دور و یاریآب عمق شیافزا آن تناس    به و یاریآب یهالترال فواص ل  شیافزا باکه  بود
ت که بوده اس یابه گونه طیشرا زیاعماق خاک ن ینظر کنترل شور از ن،یبهره برد. همچن زین اقدام نیا یاقتص اد  یایآماده کرد و از مزا اهیرش د گ  یبرا
 یبهتر طیو شرا دهیگرد نیریز یهاهیخاک در ال یکمتر شور ریمنجر به مقاد متریسانت911و 01 یمارهاینسبت به ت متریسانت 901با فاصله لترال  ماریت

امکان انتقال امالح به  ها،یاریعمق آب شیو به تبع آن، افزا متریسانت 901 به 01 از هالترال فواصل شیافزا با کهیطورفراه  کرده است. به اهیگ یرا برا
 .شد فراه  زین خاک ترنییاعماق پا

 

 )لترال( آبده لوله ،خاک یآب شور، تجمع امالح، شور :یدیکل یهاواژه
 

   4 3 2 1 مقدمه

 یوربهرهبه  ازین خشکمهین و خشک مناطق در یکشاورز یداریپا
 ی. بارندگداردمنابع خاک  از ش   تریب حفاظت واز منابع آب  مناس    

 خاکر د امالحکمتر  ییو آبش   و آب نییپا تیفیک اد،یز ری، تبخاندک
مناطق اس   ت  نیا یاز مس   اال اص   ل آب،منابع  تیمحدود لیدلب ه 
(Abbasi et al., 2015 .)در یآب منابع تیمحدود لی  دل ب ه  یحت 
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 تیفیبا ک ایشور و  یهااز منابع آب یریگمناطق بهره نیا از یاریبس  
 یرو شیپ الزام کیعنوان به بلکه انتخاب، کیعنوان تنها بهنه نییپا

 کیفیت یبررس  (. Diaz et al., 2018) اس  ت گرفته قرار کش  اورزان
 ،فارس نظیر گندم کشت تحت هایاستان در کش ور  خاک و آب منابع

 یاراض اکثر که دهدمی نشان زینیزد، گلس تان و خراس ان    خوزس تان، 
 شوری ساالهمواره با درجات مختلفی از م هااستان نیا در گندمکاری

نشان داده شده است که  یدر مطالعات مختلف هرچند. باش د یم مواجه
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ه اس  تفاد اهانیگ یاریدر آب یزیآمتیطور موفقتوان بهیاز آب ش  ور م
 توس  ط نامتعارف یهاآب از یریگبهره اما(، Rahimian, 2016کرد )
 و آب ادیز امالح لیدل به نییپا راندمان با یسطح یاریآب یهاست یس  
(. Li et al., 2015) داشتخواهند  یخاک را در پ یورش   اد،یز ریتبخ

 باعث عملکرد شیافزا و آب مص  رف کاهش با یاریآب نینو یهاروش
 یاریآب راندمان که یاگونهبه گردد،یم آب مص   رف ییکارا شیافزا

 شده گزارش درصد 39-01 یسطح یاریدرص د و آب  19-81 یاقطره
 - یاقطره یاریآب س  ت یس   انیم نی(. در اAkhavan, 2015) اس  ت
ر عالوه ب یو باران یسطح یاریآب یهاروش ریسا با س ه یدر مقا ینوار
 یاری( نسبت به آبTarighi and Maleki, 2017آب ) شتریب یوربهره
 یوذ عمقو نف ریکوتاه و کاهش تلفات تبخ یاریدور آب لیبه دل ،یسطح
 گرددیم ش   نهادیپ نیگزیجاعنوان به یزراع یهاکش   ت یبرا یحت
(Gharahdaghi et al., 2019 .)ضمن شور، آب با یاریآب در نیهمچن 

 با و شده یشور تنش کاهش باعث شهیر طیمح در رطوبت داشتننگه
 ار یکمتر امالح زانیم ،یشدگسیخ سطح کاهش و کمتر آب مصرف

-Khoshsimay)کاهدیم خاک س  طح ریتبخ از و کرده وارد خاک به

Chenar and Noory, 2019یورود یدب لیبه دل یاقطره یاری(. آب 
 ش  هیر منطقه در خاک کیماتر لیپتانس   اس  ت قادر اد،یز تناوب و ک 
 شکخ ا ر در خاک یاسمز لیداش ته و از کاهش پتانس نگه باال را اهیگ

 لیدل نیهم به و دینما یریجلوگ شور طیش را  در خاک یجیتدر ش دن 
 آب زا استفاده هنگام در یشتریب یسودمند گرید یهاروش به نس بت 
 یاقطره یاری(. در آبMirzaei-Alamouti et al., 2020) دارد را شور
 عیتوز یچک  ان برعکس الگوقطره اطراف در نم  ک عیتوز یال گو 

 ،هانچکاقطره و هالترال فواص  ل رییتغکه با  یاگونهبه. اس  ت رطوبت
 کنترل و تیریمد قابل خش  ک و مرطوب س  طوح و یاریآب آب زانیم
کاربرد  نیبن ابرا (. Tabatabaei and Mousavi, 2017)ب اش   د یم

 یمهم نقش تواندیمها آن مناس    تیریمد و یاریآب نینو یهاروش
و رشد  یکش اورز  یاراض   یورارتقاء بهره خاک، تیوض ع  بهبود در را
 (.Malash et al., 2005) کند فایا اهیگ

 نیکه در چ یش  ی( در آزماChen et al., 2015) نچن و همکارا
ها و حج  آب ترالل رمتیتنسا 11و  01، 91سه فاصله  ا ر دادند، انجام
را با  یمکع  در هکتار آب مص   رف متر 3011و  0111، 0011، 9111
مورد  یگندم در دو سال زراع یزراع اتیخصوص بر روز 91 یاریدور آب
 یاریبها در آتراللفاصله  شیزااف با دادنشان  جیقرار دادند. نتا یبررس  
وار ن فاص له  از عملکرد نیترال. باابدییممقدار عملکرد کاهش  یاقطره
دس  ت آمد و مترمکع  در هکتار به 0111متر با حج  آب یس  انت 01
ت. داش   خش  کمهیآب را در مناطق خش  ک و ن ییجوص  رفه نیترالبا
بهاره  در کشت پیو فاصله مناس  ت یاریعمق مناس  آب یبررس یراب

متر و سه عمق یسانت 921 و 11 ،01 پیبا سه فاصله ت یگندم پژوهش
 اننش   جی. نتاگرفتقرار  یابیارز موردمتر یس  انت 00و  00، 90 یرایآب

در  لوگرمیک 8100 زانیعملکرد محصول به م زانیم نیش تر یداد که ب

 00 یرایمتر و عمق آب آبیس   انت 01 پیهکتار مربوط به فاص   له ت
با  د،یگردمتر یس  انت 11 ای 01 پیکه فاص  له ت یمتر بود. زمانیس  اانت
طور عملکرد به زانیمتر میلیم 00به  90از  یاری  ق آب آبعم شیافزا
تا  03/9مص  رف آب از   ییکارا رییتغ زانیم. افتی شیافزا یداریمعن
مربوط به  نآ زانیم نیشتریو ب شد نییتعمکع   بر متر لوگرمیک 99/2
ها متر بود. آنیلیم 00 یاریمتر و عمق آب آبیس  انت 11ر فاص  له مایت

 نیمتر را در ایلیم 00متر و عمق یس  انت 11 پیله تفاص   تیدر نها
 (. Zhao et al., 2016) کردند سفارش منطقه

 یرو بر را یسطح و یاقطره یهاست یس ا ر یپژوهش در محققان
 یاقطره در را آب مصرف یوربهره زانیم و کرده یبررس گندم زراعت

 آب مترمکع  بر لوگرمیک 98/9 یس  طح یاریآب در و 03/2 زانیم به
 یسطح یرایآب ماریت یاقتص اد  نظر از هرچند جینتا بنابر. کردند نییتع

 هیتوج داش   تن بر عالوه یاقطره یاریآب ماریت اما کرد، دایپ یبرتر
 نیب در نیهمچن. است کرده مصرف یکمتر آب مرات  به ،یاقتص اد 

 متر 3/1برابر با  یاریآب نوار نیب فاص   لهبا  ماریت ،یاقطره یمارهایت
 در(. Torknezhad et al., 2006) ش  د داده صیتش  خ ماریت نیبرتر

 یاریآب ینوارها فاص  له ه،یدریحتربت و مش  هد در ش  ده انجام مطالعه
 اب گندمدر کش  ت  آب یوربهره نییتع در متریس  انت 911 و 30، 01

 ماریت هرچند. گرفت قرار اس   تفاده مورد پیت یاقطره یاریآب روش
 رد را عملکرد نیبهتر کامل یاریآب و متریسانت 01 یاریآب نوار فاص له 

 مشابه  گرید یمارهایمصرف آب با ت یوربهره لحاظ از اما داش ت،  بر
 تا نوار هفاصل شیافزا با کامل یاریآب طیکه در شرا دادنشان  جی. نتابود
 ریچش  مگ یورهکاهش عملکرد و بهر ،متر در کش  ت گندمیس  انت 30
 نوار فاص  له شیافزازمان ه  و یاریآب آب مقدار کاهش با اما. س  تین

 (. Afshar et al., 2020) دارد یادیز کاهش عملکرد
 یاریآب ن،یچ انگیچ نیش   منطقه در آب کمبود با مقابله یبرا 
 به اس  تفاده اما، کرده عمل موفق گندم کش  ت در ینوار - یاقطره
 فاصله با کاش ت  فیرد 0 یازا به یاریآب نوار کی) مرس وم  یهاروش
 0 و 0، 0 یمارهایت با یطرح نی. بنابراباشدیم برنهی( هزمتریسانت 90
 اجرا پیت نوار فیرد هر یازا به متریسانت 90 فاص له  با کاش ت  فیرد
 بتنس اما داشت، آش کار  کاهشعملکرد  فیرد تعداد شیافزا با. دیگرد

 جیتان. است بوده کمترتناس  به آب مصرف کاهش به عملکرد کاهش
 دیجد یالگوها ،یاریآب دیجد یهاروش یبرا توانیم کهنش  ان داد 

 داد کاهش را هانهیدر نظر گرفت و هز را یمتفاوت یهاشیو آرا کشت
(Zhaoyan et al., 2019 .)ریاخ دهه دو در ش  ده انجام یهاپژوهش 
 یهاکاش  ت شیآرا که اس  ت داده نش  ان یفیرد یهازراعت یرو بر

 با و است بوده یسطح یاریآب یهاروش اس اس  بر کش ور  در مرس وم 
 رییتغ یتسیبا زین محصوالت کاشت شیآرا ،یاریآب روش رییتغ به توجه

 فواصل در رییتغ (.Ghadami-Firouzabadi et al., 2021) کند دایپ
 جهت در یفیرد یهاکش  ت شیآرا در رییتغ آن با متناس    و لترال

 را یتصاداق منافع که است یاریآب نینو یهاوهیش لیپتانس از اس تفاده 
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 شیآرا 0با  ی(. پژوهش  Monjshirini et al., 2015) دارد یپ در زین
 کیمتر و یسانت 30و  01 پیت یاقطره یاریفاصله نوار آب 2کاش ت و  

اکباتان همدان انجام گرفت.  ستگاهیمرس وم در ا  یاریش   یاریآب ماریت
 39/9 پیت یاقطره یاریآب یمارهایمصرف آب در ت یورمتوس ط بهره 

 یاقطره یاریداد که آب نشان جیه شد. نتامحاسبمترمکع   بر لوگرمیک
 یدرص  د 39 شیافزا باعث ،یاچهیجو یارینس  بت به روش آب ینوار
 دوساله عملکرد نیانگیم نیشتریمص رف آب ش ده اس ت. ب    یوربهره
 90 فاص   له به کاش   ت فیرد 0تعداد  با  T1ماریت به مربوطدانه 
 زانیم به رمتیس  انت30 یفاص  له نوارها ومتر در دو طرف نوار یس  انت
 یاریآب ارمیمربوط به ت نیش  د و کمتر نییتعدر هکتار  لوگرمیک 3009
. لذا با توجه دیگرد محاسبهدر هکتار  لوگرمیک 0110 زانیبه م یاریش  

 یاهقطر یاریاستفاده از آب تآب در کشور و در صور یبحران طیبه شرا
 فیرد 0متر با تعداد یسانت 30 پیدر زراعت گندم، فاصله نوار ت ینوار

 نیرشتیر در اطراف هر نوار که بگیکدیمتر از یسانت 90 فاصله با کشت
 هیتوص ،مصرف آب را به خود اختصاص داده است یوربهره و عملکرد

 (.Ghadami-Firouzabadi and Baghani, 2019) دیگرد
 یاریآب یهاس  ت یس   از یریگو بهره ک  تیفیک با یهاآب کاربرد

 نیخاک و فواصل ب مرخیامکان تجمع نمک در س طح، ن  Tape ینوار
 Burt et al.,  2003; Rahimian) سازدی را مهیا میاریآب یهافیرد

et al., 2016). زانیخش  ک و م ییآب و هوا طیبا ش  را زدی اس  تان 
 وجهت با. ش رایط بحرانی است ی دارای کش اورز  نهیزمدر ک ،  یبارندگ
و نفوذ  انیو نحوه جر یاریحج  آب آب زانیمذکور، م یهاپژوهش ب ه 

در  یآب در سطح و عمق خاک از عوامل مو ر بر تجمع و تحرک شور
 با یاریآب عمق و حج  در راتییتغ نیبنابرا. باش   دیخاک م لیپروف
 .است یبررس قابل یاریآب وهیش و کشت ست یس به توجه
 یاریآب یهاس  ت یکه در س   دهدیم نش  ان ریاخ قاتیتحق جینتا 
 نیا ییک  ارا شیب  ه افزا توان  دیک  ه م یاز موارد یکی Tape ینوار
تراک   بالطبعو  Tapeفاص  له  شیافزا و رییتغ ،کند کمکها س  ت یس  

 س  ت یس   یاجرا یهانهیهز کاهش و بهتر یوربهره جهت درکش  ت 
 رد ییهاپژوهش خصوص نیا در. باشدیم یو ص رفه اقتص اد   یاریآب

 اهمدل جینتا اس  اس بر خاک لیپروف یش  ور راتییتغ یبررس   جهت

 ;Ramezani-Gharahdaghi et al., 2016) اس   ت ش   ده انجام

Kangkang et al., 2017; Etedali et al., 2018)، نیا از هدف اما 
 یبر رو Tapeو  یس  طح یاریآب یهاس ت  یس   ریتا بررس ی   پژوهش
 یاریبآ ست یس   ینوارهادر فواص ل   رییتغ ریتا  نییخاک و تع یش ور 

Tape باشدیممزرعه  طیشرا درامالح در خاک  عیتوز یبر رو. 
 

 هاروش و مواد

های باغی ای و کش  تهای گلخانهس  طح قابل توجهی از کش  ت
ری و وهای نوین آبیاری قرار گرفته است. بهرهاستان یزد تحت سیست 

دلی ل محدودیت منابع آب، باعث ش   ده در  ک اهش مص   رف آب ب ه  
ویکرد ر های نوین آبیاری استفاده گردد.های زراعی نیز از سیست کشت
 ژوهشپاین  گیری از این سیست  و مساال مرتبط با آن باعث شدبهره
به مس   احت  ینیزم در( و 9911-9011) یعس   ال زرا کیمدت  به
صدوق، وابسته به  یش ور  قاتیتحق مزرعهمربع در  متر 2111 یبیتقر

 رعهمز نیا. خاک گیرد انجام زدیاستان  در یشور قاتیتحق یمل مرکز
در  نآ ییایمیو ش   یکیزیف یهایژگیو و بوده یش  ن لوم بافت یدارا

 . است شده داده نشان 9جدول 
متر،  1*0با ابعاد  کیهر  ،یش  یآزما کرت 20 یدارا پژوهش نیا
( یاریآب تیریو مد یاریآب آب یشورنظر )ش امل   مد یمارهایتو  بوده
ه س   در وفاکتوریل و با س ه تکرار   تیاس   ل یش  یآزما طرحص ورت  به

 اهیگ. اس   ت ش   ده اجراها آن درعنوان تکرارهای آزمایش( بلوک )به
 یرایآب آب یشور یمارهایت. باشدیم( نیکاش ت ش ده، گندم )رق  نار  

بر متر بوده که با اس  تفاده از  منسیزیدس   8و  9 س  طح دوش  امل 
موجود در  رشوریموجود در مزرعه و اختالط آب ش ور و غ  یاس تخرها 
ول جد) گرفتند قرار اس  تفاده مورد ،یاریآب یبرا و دهیگرد هیتهمحل، 

 مختلف یمارهایت ریتث  یبررس  منظور به که اس  ت ذکر به الزم(. 2
 در نمک انتقال و تجمع نحوه بر( یاریآب تیریمد و یاریآب آب ی)شور
تا  دندیگرد ییآبشو ش،یآزما شروع و کاشت از قبلها کرت هیکل خاک،
 الزم برسد. یکنواختیخاک مزرعه به  یشور

 
 شیآزما مورد منطقه خاک ییایمیش و یکیزیف یهایژگیو یبرخ -1 جدول

Table 1- Some physicochemical properties of the soil at experiment site 
 مواد آلی

OM 

 نیتروژن
N 

 فسفر

P 

 پتاسیم

K 
pH یکالکتری تیهدا 

EC 
 بافت

Texture 
 رس

Clay 
 لتیس

Silt 
 شن

Sand 
 خاک عمق

Depth 
% % mg/kg  dS/m - % % % cm 

0.36 0.02 8.2 150 7.6 3.9 S.L 18.6 25 56.4 0-80 
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 پژوهش نیا در یاریآب آب یشور مختلف یمارهایت ییایمیش اتیخصوص -2 جدول

Table 2- Chemical P of different irrigation water salinity treatments in this study 

 کلسیم
Ca2+ 

 منیزیم
Mg2+ 

 سدیم
Na+ 

 کربنات
CO3

2- 
 بیکربنات 
HCO3

- 
 کلر
Cl- 

 سولفات
SO4

2- 

نسبت جذب 

 سدیم
SAR 

pH 

هدایت 

 الکتریکی
EC 

آب 

 آبیاری
Water    meq/L    dS/m 

4.7 5.99 18.35 0.17 1.53 22.78 4.55 7.94 8.39 3.0 1 
7.72 15.24 55.29 0 1.83 67.24 9.17 16.32 8.23 8.0 2 

 
 یغرقاب روشاز  اس   تفادهش   امل  ،یاریآب تیریمد یم اره ا  یت
 یاقطره روش از اس   تفادهعنوان روش غ ال  در مزارع گندم( و  )ب ه 

Tape در .بودندک (  اریبا مصرف آب بس یش نهاد یپ روشعنوان ) به 
 زین یاریآب یهالترال مختلف فواص  ل ،یاقطره یاریآب یمارهایمورد ت

 گریها از همدلترال یاقتصاد و نهیبه فواصل یمبنا برنظر بودند که  مد
. بودند متریسانت 901و  911،  01فواصل شامل  نی. ادندیانتخاب گرد

 فاصلهعنوان به متریسانت 01 فاصله ن،یش  یپ یهاپژوهش جیبنا بر نتا
 ,.Ghadami-Firouzabadi et al) آب کامل یهم وش   ان با نهیبه

 عیوزت امکان با یاقتصاد فاصلهعنوان به متریسانت 911 فاصله(، 2021
عنوان فاصله بزرگ لترال در به متریسانت 901 فاصله و رطوبت یعمق

عنوان )به گریکدیاز  Tape یفواص  ل نوارها راتییش  د. تغ نظر گرفته
 خشک و کشت هیناح در مرطوب حس طو  جادیو ا نهیعامل مؤ ر بر هز

 کاهش قیطر از گندم کاش  ت تراک  راتییتغ و( نکاش  ت فواص  ل در
کل ش) دیگرد اعمال و جادیا نکاشت فاصله جادیا و کشت خط فواصل

کرت  98 و یغرقاب روش یکرت برا ش   شدر مجموع  ن،یبنابرا(. 9
 کهنظر گرفته ش  د  درالذکر فوق اتیخص  وص   با و Tape روش یبرا
 ون،یلتراس  یف پم اژ، س  تگاهیا ش  امل) مربوطه زاتیتجهاز نص     پس
 یوارهان نیو همچن یکنتور حجم رفلکه،یش فولد،یمان ،یاص ل  یهالوله

Tape هردر  ینوار یاری(، امکان آبمتر در ساعتبر  تریل 91 یبا آبده 
 گندم بذوربه ذکر است که  الزمفراه  ش د.   نظر مد یهاکرتاز  کی
 .انددهیگرد کاشت مربع برمتربوته  011و با تراک   یصورت خطبه

 یهواش  ناس   س  تگاهیا آمار اس  اس برمزرعه  ازیمورد ن آب حج 
 ش  امل قیتحق از مرحله نیا. ش  د برآورد محل در منص  وب کیاتومات
 محاس به  ث،یمانت پنمن فااو روش به( oET) مرجعتعرق -ریتبخ برآورد
 در ی فااواهیگ  یض  ر گرفتن نظر در با( cET) گندم تعرق و ریتبخ

 یشور اساس بر( LR) ییآبشو ازین برآورد(، cK) رش د  مختلف مراحل
 محاسبه تاًینها و( eEC) خاک انتظار مورد یشور و( iwEC) یاریآب آب

 (.9 تا 9 )معادالت است بوده( gI) ازین مورد آب ناخالص عمق

ETc = Kc ∗ ETo𝑐 (9)  

𝐿𝑅 =
𝐸𝐶𝑖𝑤

5𝐸𝐶𝑒−𝐸𝐶𝑖𝑤
 (2)  

𝐼𝑔 =
𝐸𝑇𝑐

1−𝐿𝑅
 (9)  

 

هر  ییآبشو نیازاس ت تمام یا بخش  ی از   ممکنتوجه به اینکه،  با
 نیکرت از طریق تلف ات نفوذ عمقی آب در حین عملی ات آبی اری تثم   

 آبیاری س یست   کاربرد راندمان ،LRش ود، بنابراین بایس تی عالوه بر   
(aE )مقادیر بین و ش  ود گرفته نظر در نیز (LR-1 و )aE،  هرکدام که

راندمان کاربرد آب  .گیرد قرار فوق معادلهکمتر اس ت، در مخر  کسر  
 یغرقاب و یاریش    یهاو در روش 1/1ه ای تی پ   معموالً در روش

 نیا در هرچند(. Ghaemi et al., 2008) ش ود یم گرفته نظردر 02/1
 اما است، ش ده  یطراح کوچک یاریآب یارهایش   و هاکرت ابعاد طرح
. دباش  یممؤ ر  آب کاربرد راندمان کاهش در یعمق نفوذ تلفات بازه 
پژوهش با توجه به ابعاد کوچک کرت و سطح هر کرت  نیدر ا نیبنابرا
قدار و به م نیانگیراندمان باالتر از سطح م زانیمترمربع م 00 زانیبه م
آب ورودی به  حج منظور کنترل هدر نظر گرفته خواهد ش   د. ب 30/1
اهد خو استفاده تیمار هر برایشده حجمی نص  هایتیمار، از کنتور هر

 خاک، در امالح تجمع نحوه و یش   ور عیتوز یبررس    یبرا ش   د.
 رش   د دوره طول درمختلف  یمارهایت خاکمنظ   یهایبردارنمونه
رت صوبه هایبردارنمونه یتمام. گرفت انجام فص ل  یانتها در و گندم
. ش  دند  انجام یدس  ت  مته کمک با و( یو عرض    ی)عمق یبعد دو

، 21-01، 1-21مختلف )ش  امل  هیچهار ال از خاک یعمق یهانمونه
 یها( و نمونهنیزمنس   بت به س   طح  متریس   انت 01-81و  01-01

تا وسط فاصله  Tapeاز محل نوار  یمتریسانت 90در فواصل  یعرض  
از  یاش  بکه وه،یش   نی. با کمک اندبرداش  ت ش  د Tapeدو نوار  نیب

ش   د که تمام  جادیا کنواختیخاک با فواص   ل منظ  و  یه ا نمون ه 
( و یو س   طح Tape یاریدر آب یرطوبت ازیمرطوب )پ یهاقس   مت

در عرض و عمق  را مزرعه( Tapeدو نوار  نیخشک )فاصله نکاشت ب
 یه  انمون  ه ادی  . ب  ا توج  ه ب  ه تع  داد زردیگیخ  اک در برم لی  پروف
در زمان و  یجوامنظور ص   رفهپژوهش و ب ه  نیدر ا ش   دهیآورجمع
 روش بهخاک  یهانمونه یکیالکتر تیهدا نییاقدام به تع ها،ن ه یهز

 اهنسبت نیبهتر از یکی منابع در که شد 9:0  نس بت  با یریگعص اره 
 روابط کمک با س   س(. Etemadi et al., 2018ش  ده اس  ت ) نییتع

 عص   اره یکیالکتر تیهدابه  9:0 یکیالکتر تیهدا ریمقاد مربوط ه، 
 در(. Khorsandi and Alaei, 2007) ش  دند لیتبد( ECeاش  باع )

 ارهامیتاز  کی هرخاک  افتهیتجمع  یش  ور یدوبعد راتییتغ ت،ینها
 . شدند  یترس ،Surferافزار به کمک نرم فصل یانتها در
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 مختلف یمارهایت در کاشت شیآرا -1 شکل

Figure 1- Planting arrangement in different treatments 
 
 منظور به ترازه  و مقداره  خطوط  یترس   قیطر از افزارنرم نیا
 سه و یدبع دو سطوح یمبنا بر یبندشبکه و برداشت نقاط نقشه رس 
 آن از یخروج یهانقشه و ریتص او . ردیگیم قرار اس تفاده  مورد یبعد
 ،نی. همچنش  ودیم گرفته کاربه یبررس   و س  هیمقا یبرا یراحتبه
 قرار گرفت. لیوتحلهیمورد تجز جینمودارها و جداول نتا لهیوسبه

 
 

 بحث و جینتا

 بر منسیزیدس 3 یکیالکتر تیهداشورر    ریبا آب غ یاریآب

 (متر

 بآ با یاریآب ا ر در گندم شهیر هیناح خاک یشور عیتوز 2 ش کل 
 ست یبر متر( توسط دو س منسیزیدس 9 یکیالکتر تیهداش ور )   ریغ
ان را نش گریبا فواص ل مختلف لترال از همد  یاو قطره یغرقاب یاریآب

مرسوم با فاصله بین )آبیاری غرقابی و آرایش کاشت  T1تیمار  -الف
 مترسانتی 21ردیف 

A- Treatment T1 (flood irrigation and conventional 

planting arrangement with a distance between rows of 

20 cm 

20 cm 

9 m 60 cm 60 cm 

36 cm 

12 cm 

متر و فاصله سانتی 92)آرایش کاشت سه ردیفه با فاصله بین ردیف  T2تیمار  -ب
 متر از همدیگر(سانتی 01متر و اجرای نوارهای تیپ با فواصل سانتی 90نکاشت 

B- T2 treatment (three-row planting arrangement with a 

distance between rows of 12 cm and a distance of 36 cm 

without planting and laterals at intervals of 60 cm from 

each other) 

140 cm 

68 cm 

12 cm 

متر و  سانتی 92)آرایش کاشت هفت ردیفه با فاصله بین ردیف  T4تیمار  -د
سانتیمتر   901متر و اجرای نوارهای تیپ با فواصل سانتی 08فاصله نکاشت 

 از همدیگر(

D- T4 treatment (three-row planting arrangement with 

a distance between rows of 12 cm and a distance of 68 

cm without planting and laterals at intervals of 140 cm 

from each other) 
 

100 cm 100 cm 

52 cm 

12 cm 

متر و فاصله  سانتی 92)آرایش کاشت پنج ردیفه با فاصله بین ردیف  T3تیمار  - 
 از همدیگر( سانتیمتر 911متر و اجرای نوارهای تیپ با فواصل سانتی 02نکاشت 

C- T3 treatment (three-row planting arrangement with a 

distance between rows of 12 cm and a distance of 52 cm 

without planting and laterals at intervals of 100 cm from 

each other) 
 

    Distance from dropperقطره چکانفاصله از 
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 و یغرقاب یاریآب یمارهایتخاک در  یشور لیپروف یکنواختی. دهدیم
 از یکی( T2و  T1 یمارهای)ت متریس  انت 01 لترال فاص  له با یاقطره
دو  نیا مورد در. اس  ت ش  کل نیا مورد درتوجه قابل نکات نیترمه 

 یورش مناس    کنترل که اس ت  بوده یاگونهبه یاریآب طیش را  مار،یت
 به توجه با. است افتاده اتفاق( خاک عمق در ه  و سطح در)ه   خاک

 لاحتما اس  ت، باال عمدتاً ییآبش  و کس  ر ،یغرقاب روش نیا در نکهیا
 یاریآب آب یشور از( ECe) خاک اشباع عص اره  یش ور  ش دن  کمتر

(iwEC )موجود،  یق  اتیو تحق یبر اس    اس من  ابع علم .دارد وجود
عصاره  یدرصد باشد، شور 91از  ش تر یب ییکس ر آبش و   کهیدرص ورت 

 Ayers and) ودخواهد بکمتر  یاریآب آب یاش   باع خاک از ش   ور

Westcott, 1989 .)یمارهایت مورد در T3  وT4 یاریکه مربوط به آب 
 باش   ندیم گریاز همد متریس   انت 901 و 911 فواص   ل با یاقطره

ا ب لنده،یگس   یریقرارگ تی( و با توجه به موقعد-2  و -2 یهاش  کل)
به  و حرکت لندهیفاص له نسبت به محل گس  یو عرض   یعمق شیافزا

 مشهود است.  زیخاک ن یشور شیافزا ،یرطوبت ازیپ هیسمت حاش

 (متر بر منسیزیدس 5 یکیالکتر تی هدا شرر آب با یاریآب

 آب اب یاریگندم در ا ر آب شهیر هیخاک ناح یشور عیتوز 9 ش کل 
 س  ت یبر متر( توس  ط دو س   منسیزیدس   8 یکیالکتر تیهدا)  ش  ور

ان را نش گریبا فواص ل مختلف لترال از همد  یاو قطره یغرقاب یاریآب
 یاریآب ک ه مربوط ب ه   T4و  T2، T3 یم اره ا  یمورد ت در. ده د یم

 یهاشکل) گریاز همد متریس انت  901و  911، 01با فواص ل   یاقطره
با  لنده،یگس    یریقرارگ تی  ( و ب ا توج ه ب ه موقع   د-9  و -9ب، -9

به  و حرکت لندهیفاص له نسبت به محل گس  یو عرض   یعمق شیافزا
کامالً مش  هود  زیخاک ن یش  ور شیافزا ،یرطوبت ازیپ هیس  مت حاش  
 یاریآب طیش   را (،T1 ماری)ت یغرقاب یاریآب ماریت مورد دراس  ت. اما  

 و سطح در)ه   خاک یشور مناس    کنترل که اس ت  بوده یاگونهبه
اک خ یشور لیپروف یکنواختیو  است افتاده اتفاق( خاک عمق در ه 

 ییآبش  و کس  ر ،یغرقاب روش در نکهیا به توجه با. ش  ودیمش  اهده م
( ECe) خاک اشباع عصاره یشور شدن کمتر احتمال است، باال عمدتاً

 ,Ayers and Westcott) دارد وجود( iwEC) یاریآب آب یش  ور از

1989.) 

 

 (T1 ماری)ت یغرقاب یاریآب -الف
A- Flood irrigation (T1) 

 
 (T2 ماری)ت متریسانت 01با فاصله لترال  یقطره ا یاریآب -ب

B- Drip irrigation with lateral distance 60 cm (T2) 

 
 (T3 ماری)ت متریسانت 911با فاصله لترال  یاقطره یاریآب - 

C-Drip irrigation with lateral distance 100 cm (T3) 

 

 
 (T4 ماری)ت متریسانت 901با فاصله لترال  یاقطره یاریآب -د

D-Drip irrigation with lateral distance 140 cm (T4) 
 ( متر بر منسیزیدس 3 یکیالکتر تیهداشور ) ریغ آب با یاریآب اثر در گندم شهیر هیناح خاک یشور عیتوز -2 شکل

Figure 2- Salinity distribution of wheat root soil irrigated with non-saline water (EC 3 dS/m) 
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 (T1 ماری)ت یغرقاب یاریآب -الف

A- Flood irrigation (T1) 

 
 (T2 ماری)ت متریسانت 06با فاصله لترال  یاقطره یاریآب -ب

B- Drip irrigation with lateral distance 60 cm (T2) 

 
 (T4 ماری)ت متریسانت 166با فاصله لترال  یاقطره یاریآب -ج

C-Drip irrigation with lateral distance 100 cm (T3) 

 
 (T4 ماری)ت متریسانت 146با فاصله لترال  یاقطره یاریآب -د

D-Drip irrigation with lateral distance 140 cm (T4) 
 ( متر بر منسیزیدس  یکیالکتر تیهدا) شور آب با یاریآب اثر در گندم شهیر هیناح خاک یشور عیتوز -3 شکل

Figure 3- Salinity distribution of wheat root soil irrigated with saline water (EC 3 dS/m) 
 
 یاریآب آب حج  نکهیا به توجه باشور  ریبا آب غ یاریآب طیشرا در
( T4تا  T2) یاقطره یاریآب مختلف یمارهایت در هاکرت به شده وارد
فاص  له  شیبا افزا هایاریزمان انجام آببوده اس  ت، لذا مدت کس  انی

زیرا هدف از این مطالعه در نظر گرفته ش  ده اس  ت.   ش  تریب ها،لترال
کاهش مقدار آب مص  رفی نیس  ت، بلکه کاهش میزان تعداد لترال با  

باش   د. بنابراین با توجه به کاهش به افزایش فواص   ل لترال می توجه
بایست زمان آبیاری افزایش پیدا کرده تعداد لترال نس بت به سطح، می 

 هر نوبت کهیطوربه تا حج  آب آبیاری در همه تیمارها یکسان گردد.
اما در مورد  د،یس   اعت به طول انجام 0/9حدود   T2ماریدر ت یاریآب
س   اعت بوده  0و  0حدود   یزمان به ترت نیا T4و  T3 یم ارها یت

 نیخ  اک در طرف یجبه  ه رطوبت یش   رویپ گر،ید یاس   ت. از طرف
دار مق مارهایخاک بوده و در همه ت طیعمدتاً تابع شرا یاریآب یهالترال

لوله  نیاز طرف متریسانت 90تا  91 نیمشاهده شده است )ب ینسبتاً  ابت
در واحد س  طح  یماندن حج  آب مص  رف با وجود  ابت ن،یآبده(. بنابرا

 یاریعمق آب شیافزا T4 وT3 یمارهایاما در مورد ت م اره ا،  یهم ه ت 
 کاهشمس  ئله موج   نیاتفاق افتاده اس  ت. هم T2 مارینس  بت به ت

 شی(، با افزایاریآب تحت هی)ناح مزرعه یشدگسیخ هیناح خاک یشور
 یخوبمسئله را به نیا 0 شکل. است ش ده  گریهمد از هافاص له لترال 

( ب-0شکل اعماق خاک ) ی. از نظر نحوه کنترل شورکندیم حیتش ر 
 یکمتر شور ریمنجر به مقاد T4 ماریاست که ت یاگونهبه طیش را  زین

 طیش   را ،T3و  T2 یمارهایو نس   ب ت به ت  دهی  خ اک گرد  یعمق
 .است کرده فراه  اهیگ یبرا را یترمناس 

 8) رشو آب از استفاده ا ر در ،شور ریغ آب با یاریآب طیشرا همانند
 در یماندن حج  آب مص  رف وجود  ابت با زیمتر( ن برمنسیز یدس  

 یاریعمق آب شیافزا T4 و T3 یمارهایدر ت مارها،یواحد سطح همه ت
 هیخاک ناح یاتفاق افتاده و موج  کاهش ش  ور T2 مارینس  بت به ت

 ریتث  0( ش  ده اس  ت. ش  کل یاریتحت آب هیمزرعه )ناح یش  دگسیخ
صل ف یخاک مزرعه در انتها ی( بر شورفاصله لوله آبده )لترال شیافزا

. دهدیدر واحد سطح را نشان م یرشد، با  ابت ماندن حج  آب مصرف
بودن  شتریب لیو به دل T4 ماریدر ت گردد،یکه مالحظه م یطورهمان

 یرتمناس     طیلترال، ش   را نیدر طرف نیبه زم افتهیعمق آب نفوذ 
بخش از مزرعه به وجود  نیخاک در ا یاز لحاظ شور اهیرش د گ  یبرا

 ی( و نحوه کنترل شورب-0شکل ) یشور لیآمده اس ت. از نظر پروف 
 ریبه مقاداست که منجر  یاگونهبه T4 ماریت طیش را  زیاعماق خاک ن
 ،T3و  T2 یمارهایتو نس  بت به  دهیخاک در عمق گرد یکمتر ش  ور

 .است کرده فراه  اهیگ یبرا را یترمناس  طیشرا

    Distance from dropperقطره چکانفاصله از 
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 (متریسانت 06-6) خاک یشور نیانگیم -الف

A- Average soil salinity (0-60 cm) 

 
 خاک یشور لیپروف -ب

B- Soil salinity profile 
 سطح واحد در یمصرف آب حجم ماندن ثابت با رشد، فصل یانتها در مزرعه خاک یشور بر لترال فاصله شیافزا ریتأث -4 شکل

Figure 4- The effect of increasing the lateral distance on the salinity of soil at the end of the growing season, while 

maintaining the volume of water consumption per unit area 
 

 لترال فاصله یمارهایت در یشرر سطح دو جینتا سهیمقا

 بتنس مزرعه از نقطه هر یافق فاصله شیافزا با که اس ت  یهیبد
 تبع به و افتهی کاهش ییآبشو کسر و یاریآب عمق)لترال(،  آبده لوله به
، مثالعنوان. بهابدی شیافزا تواندیم زین نقاط نیا خاک یش  ور  آن،

 ماریگندم در ت شهیر هیخاک ناح یشور نیانگیم راتییروند تغ 0شکل 
T4  که  یطور. هماندهدی( را نش  ان ممتریس  انت 901)فاص  له لترال

 9آب  یش  ور )ش  ور  ریبا آب غ یاریآب طیش  را در گردد،یمالحظه م
 و 90(، لترال ری)ز صفر فواصل در خاک یش ور بر متر(  منسیزیدس  
 که شده مشاهده متر بر منسیزیدس   9/0 تا 0/0 نیب متر،یس انت  91
 از و ودهب ترنییپا گندم اهیگ یشور به تحمل آس تانه  حد از ریمقاد نیا
 دح که اس  ت یاهیگ گندم. کندینم اهیگ متوجه را یخطر لحاظ، نیا

 باشدیبر متر م منسیزیدس 0/3 حدود در آن یشور به تحمل آستانه
(Ayers and Westcott, 1989 با توجه به شکل .)00و در فاصله  2 ،

 از التربا خاک یشور ریمقاد آبده، لوله به نسبت یمتریسانت 31و  01
 از هیناح نیا در یاهیگ پوش  ش وجود ص  ورت در و بوده آس  تانه حد

 راتییتغ شیافزا روند. شد خواهد مواجه یجد خس ارت  با اهیگ مزرعه،
وله فاصله نسبت به ل شیگندم با افزا شهیر هیخاک ناح یش ور  یمکان
( متر بر منسیزیدس 8آب  ی)شور ش ور  آب با یاریآب طیش را  درآبده 

 90لترال( و  ریخاک در فواص  ل ص  فر )ز  یکه ش  ور دهدینش  ان م

 و 00، 91 فواصل در خاک یشور ریمقاد از ترنییپامرات  به متریسانت
 عمق شیافزا از یناش که اس ت  آبده لوله به نس بت  یمتریس انت  01
 .باشدیم آبده لوله نیطرف در ییآبشو کسر و یاریآب

ا گندم ب ش   هیر هیخاک ناح یش   ور یمکان راتییتغ شیافزا روند
 ماریت در رشو آببا  یاریآب طیفاصله نسبت به لوله آبده در شرا شیافزا
T3   که  دهدینشان م 0 ش کل  در زین( متریس انت  911)فاص له لترال
، 90بوده اما در فواصل  نییلترال( پا ریخاک در فاصله صفر )ز یش ور 
 نیا اام. کندیم دایپ شیافزا آبده لوله به نسبت یمتریس انت  00و  91
 لفواص در را نمک پخش تعادل شور ریغ آب با یاریآب طیشرا در روند
 . یکنیم مشاهده صفر ریغ

 01)فاص  له لترال  T2 ماریت در یاریآب ینوارها فاص  له کاهش با
 یکند یشیافزا روند( 3شکل ) یاریآب آب یشور دو هر در( متریسانت
 مش  اهده نوارها مرکز از فاص  له رییتغ یازا به یش  ور راتییتغ رد را
 رارق یاریآب آب یش  ور ریتا  تحت خاک یش  ور مقدار قطعا.  یکنیم

 اهیگ یبرا مجاز محدوده در ش   ور آب با یاریآب ماریت در و گرفته
 .باشدینم

 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 5 10 15 20 25 30 35

ق 
عم

(
متر

انتی
س

) D
ep

th
 (

cm
)

(دسی زیمنس بر متر)خاک شوری

EC Soil (ds/m)

T2, ECiw= 3dS/m

T3, ECiw= 3dS/m

T4, ECiw= 3dS/m

T2, ECiw= 8 dS/m

T3, ECiw= 8 dS/m

T4, ECiw= 8dS/m

6.8 6.6
5.7

14.8

13.6

8.8

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

T2تیمار  T3تیمار  T4تیمار 

ی 
یک

کتر
ت ال

دای
ه

(
متر

بر 
س 

یمن
ی ز

دس
)

Ec
 (

d
s/

m
)

آبیاری قطره ای

Drip Irrigation

ECiw= 3dS/m

ECiw= 8dS/m



 255     …ینوار -یاقطره آبیاری سیستم آبده یهالولهفاصله  ریاثکریمی و همکاران، ت

 

 
 بر متر(  منسیزیدس 8و  3 یکیالکتر تی) هدا یدر هر دو شور T4 ماریگندم در ت شهیر هیخاک ناح یشور یمکان راتییروند تغ -5 شکل

Figure 5- The trend of spatial variations in soil salinity of wheat root area in T4 treatment at both salinities (EC of 3 and 8 

dS/m) 
 

 
 بر متر(  منسیزیدس 8و  3 یکیالکتر تی) هدا یدر هر دو شور T3 ماریگندم در ت شهیر هیخاک ناح یشور یمکان راتییروند تغ -0 شکل

Figure 6- The trend of spatial variations in soil salinity of wheat root area in T3 treatment at both salinities (EC of 3 and 8 

dS/m) 
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 بر متر(  منسیزیدس 8و  3 یکیالکتر تی) هدا یدر هر دو شور T2 ماریگندم در ت شهیر هیخاک ناح یشور یمکان راتییروند تغ -7 شکل

Figure 7- The trend of spatial variations in soil salinity of wheat root area in T2 treatment at both salinities (EC of 3 and 8 

dS/m) 
 

 مطالعات یرسا با جینتا سهیمقا

 مورد محص  ول عملکرد یمبنا بر ش  ده انجام یهاپژوهش اکثر
 شیافزا با موجود روابط اس  اس بر و اندگرفته قرار س  هیمقا و یبررس  
 و گرفته قرار ریتا  تحت عملکرد قطعا آس  تانه، حد از شیب یش  ور
اما توجه و بررس ی اس تفاده از س یست  تیپ با فواصل    . ابدییم کاهش

این  هایتحقیقات انجام ش  ده از نوآوریبین لترال بیش  تر نس  بت به 
ی هاباش   د که فواید آن در نفوذ عمقی آب بیش   تر و جنبهمطالعه می

است.  های آبیاری سنتیوری بیشتر نسبت به سیست اقتص ادی و بهره 
 جینتا س  هیمقا در خاک، یش  ور یبرمبنا و پژوهش نیا در نیبنابرا

 رارق یبرا فاصله نیبهتر متریسانت 31 تا 01 فاص له  که گفت توانیم
 یرطوبت جبهه یهم وشان و بوده مجاز محدوده در خاک یشور گرفتن

شده  هیفاص له توص    نیا زین نیش  یو در مطالعات پ گرددیم جادیا زین
 Torknezhad et al., 2006; Rahimian., 2013; Chen et) است

al., 2015). و  11فاص  له به  شیمنابع افزا تیمحدود طیاما در ش  را
 شیآرا رییتغ و یاریآب عمق شیافزا صورت در زین متریسانت 911 یحت

از  شی(. فواصل بZhao et al., 2016)واقع گردد  دیمف تواندیم کشت
 و داده شیافزا فواص  ل نیب در را خاک یش  ور قطعا متریس  انت 911
 از جنبه ش  تریب نیبنابرا ش  د، خواهند دیش  د عملکرد کاهش باعث

 و آب یهم وش  ان عدم به توجه بامورد توجه قرار گرفته و  یاقتص  اد
 ن،یریش آب با یاریآب طیشرا در یحت یرطوبت جبهه لبه در نمک تجمع

 .باشدیم یضرور هالترال نیب در نکاشت فواصل جادیا
 

 یریگجهینت

وده و به ب ینییپا کاربردراندمان  یدارا یغرقاب یاریآب یهاست یس
 یهاروشاز  استفاده خشک،مهیخش ک و ن  مناطق درکمبود آب  لیدل
بحث . ش  ودیم هیتوص  ( گندم مزارع در Tape ری)نظ یاقطره یاریآب

های زراعی اس  ت. ش  وری آب در منطقه از مش  کالت عمده کش  ت 
د های زراعی ماننهمچنین بحث اقتص ادی استفاده از تیپ برای کشت 

 لیبه دل گندم مزارع در روش نیا گندم نیز مس   اله مهمی اس   ت.
 یدارا خاک، یش   ور مش   کالت بروز احتمال نیهمچن و هانهیهز

 یهافاص  له لوله شیافزا قیاز طر تواندیاس  ت که م ییهاتیمحدود
 مزرعهدر واحد س  طح  یاقطره یاریآب یآبده و کاهش مص  رف نوارها

 آبده یهافاص   له لوله ریپژوهش بر آن ش   د تا تث  نیا ش   ود. مرتفع
 یخاک برا یشور یو عمق یس طح  عیتوز بر( Tape یاریآب ی)نوارها

 طیاشر در پیت یاریآب روش اگرچهقرار دهد.  یگندم را مورد بررس اهیگ
 به نس  بت( متر برمنسیزیدس   8 یاریآب آب یش  ور یمارهای)ت ش  ور
( متر بر منسیزیدس 9 یاریآب آب یشور یمارهای)ت شور ریغ طیش را 
 را اهیگ به خسارت بروز احتمال و خاک در امالح شتریب تجمع به منجر
 شیافزا با که داد نش  ان پژوهش نیا یینها جینتااما  کند،یم دیتش  د

 ورد و یاریعمق آب شیتناس    آن افزاو به یاریآب یهالترال فواص  ل
 یرارا ب یترمناس  طیمح توانیم کاشت، بس تر  ازامالح  داش تن نگه

. برد بهره زینکار  نیا یاقتص   اد یایمزا ازآماده کرد و  اهی  گ رش   د
 یاهگونبه طیشرا زین خاک اعماق یشور کنترل نحوه نظر از ن،یهمچن
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به  نس  بت( T4 ماریتتر )با فاص  له لترال بزرگ ماریت کهاس  ت  بوده
 یهاهیال درخاک  یکمتر ش  ور ریبه مقاد منجر ،T3و  T2 یمارهایت
هش . کافراه  کرده است اهیگ یرا برا یبهتر طیو شرا دهیگرد نیریز

تواند در میزان عملکرد محص  ول های زیرین میش  وری خاک در الیه
مو ر باش  د. این نتایج کامال کاربردی اس  ت و بر اس  اس هر یک از   

کارگیری آن نتایج مفیدی خواهد ای بهمس   اا ل موجود در هر منطقه 
داش ت. مخص وص ا در شرایطی که محدودیت منابع آب و شوری آب    

ناطق مباشد. البته نتایج محدود به منطقه نیست و در مساله منطقه می
مشابه از نظر اقلیمی، قابل اجراست. بنابراین تعمی  آن به سایر شرایط 

مناطق  ری در آنو متاطق اقلیمی، مس  تلزم تحقیقات تکمیلی و بیش  ت
این مطالعه در واقع بخشی از نتایج یک طرح تحقیقاتی در خواهد بود. 

حال انجام توس ط مرکز ملی تحقیقات ش وری است که مواردی نظیر   
عملکرد محصول و تغییرات رطوبتی خاک در فواصل مختلف نسبت به 

گیری و در قال  لترال و دیگر موارد مه  توس  ط مجری مربوطه اندازه
 ش   نهادیپ نیهمچنهای دیگری ارااه و تحلیل خواهد ش   د. هشپژو
( یمیف اقلمختل طیدر شرا ژهیوه)ب یشتریب یلیتکم قاتیتحق گرددیم

آب و امالح در  النیروش بر عملکرد محصول، ب نیا ریدر خصوص تا 
  آب در مزارع گندم انجام شود. یورخاک و شاخص بهره

 

 یسپاسگزار

 در تیحما اطرخ به یش  ور قاتیتحق یمل مرکز از لهینوس  یبد
 .شودیم یس اسگزار حاضر پژوهش یاجرا
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