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کاربرد آبشور در آبیاری قطرهای
سید علیمحمد چراغی*1و حسین دهقانی

سانیج2

چکیده
آبیاری قطرهای در مقایسه با دیگر روشهای آبیاری از مزایای خاصی در شرایط شور برخوردار است .نتایج بررسیها نشان میدهد که این روش آبیاری موجب
افزایش تحمل به شوری و بهبود عملکرد گیاه در شرایط شور میشود .در این روش شوری خاك زیر قطرهچکان ،جایی که تراکم ریشه بیشتر است ،معموالً کمم و
بافاصله از قطرهچکان افزایش مییابد .شوری خاك در زیر قطرهچکان میتواند حتی بمه کمتمر از مقمدار شموری آی آبیماری برسمد .تغییمرا شموری در ارمرا
قطرهچکان ناشی از تغییرا در جزء آبشویی در این ناحیه است .مقدار جزء آبشویی در زیر قطرهچکان حداکثر و در محیط سطح خیس شده کمه بیشمترین تعمم
نمک اتفاق میافتد به حداقل میرسد .این موضوع برای محصوال زراعی و در ارتباط با محل استقرار قطرهچکانها نسبت به ردیف کاشمت گیماه حما ز اهمیمت
است .عواملی که بر شوری خاك منطقه ریشه تحت آبیاری قطرهای اثر میگذارند شامل شوری آی آبیاری ،مقدار آی آبیاری ،بافت خاك و محل قرارگیمری لولمه
جانبی قطرهای نسبت به ردیف گیاه میباشد .در این مقاله تأثیر هر یک از این عوامل بر شوری خاك در منطقه ریشه گیاه موردبررسی قرار میگیرد.
واژههای کلیدی :آیشور ،تحمل به شوری گیاه ،جزء آبشویی ،شوری خاك

مقدمه

1

یکی از چالشهای اصلی که کشور در حال حاضر با آن
روبروست مشکل کمآبی است .این اتفاق نظر وجود دارد که علت
اصلی کمآبی برداشت بیش از توان تعدید پذیری مناب آبی است.
این امر بهوضوح در خصوص مناب آی زیرزمینی که تأمینکننده
بیش از  05درصد از نیاز آبی بخش کشاورزی است دیده میشود .به
استناد گزارش وزار نیرو افت سطح آی زیرزمینی در بعضی از
دشتهای کشور حتی به  2متر در سال نیز میرسد و در معموع در
سطح کشور آیهای زیرزمینی با کسری مخزن حدود  15میلیارد
مترمکعب در سال روبرو میباشند (کشاورز.)1312 ،
بخش کشاورزی با بیشترین حعم مصر آی نسبت به دیگر
بخشهای اقتصادی کشور بیشترین حعم تلفا را به خود اختصاص
 .1استادیار بخش تحقیقا حفاظت خماك و آبخیمزداری ،مرکمز تحقیقما
وآموزش کشاورزی و مناب ربیعی فمار  ،سمازمان تحقیقما  ،آمموزش و
تممممرویج کشمممماورزی ،فممممار ایممممران (*نویسممممنده مسمممم ول:
(samcheraghi@gmail.com

 .2دانشیار دیسیپلین تحقیقا آبیاری و زهکشی  ،موسسه تحقیقا فنی و
مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقا  ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج،
البرز ،ایران
تاریخ دریافت19/52/22 :
تاریخ پذیرش19/59/52 :

داده است (کشاورز و صادق زاده  .)1331تلفا آی در این بخش
عمدتاً به دلیل عدم استفاده از روشهای نامناسب آبیاری است .در
روشهای آبیاری تحتفشار ،مانند قطرهای و بارانی ،امکان پخش
یکنواخت آی در سطح مزرعه با عمق کم وجود دارد .برعکس روش-
های آبیاری سطحی نیاز به حداقل عمقی از آی آبیاری دارند که
بتوانند بهرور یکنواخت آی را در سطح زمین پخش نمایند .این
حداقل عمق ممکن است بیش از کمبود رروبت معاز خاك بوده و
درنتیعه باعث هدر رفت آی از رریق نفوذ عمقی شود؛ بنابراین
روشهای تحتفشار برای آبیاری یکنواخت با عمق کم مساعدتر
هستند .استفاده از روشهای آبیاری اعم از سطحی و یا تحتفشار
اگر بهصور اصولی رراحی ،اجرا و بهرهبرداری نشوند نهتنها مصر
آی را افزایش میدهند بلکه باعث کاهش تولید محصول نیز خواهند
شد .بهمنظور بهبود مدیریت آی در مزرعه الزم است روشهای
آبیاری پس از اجرا مورد ارزیابی قرار گیرند.
آبیاری قطرهای در مقایسه با روشهای آبیاری سطحی و بارانی
عالوه بر امکان افزایش عملکرد گیاهان با مصر آی کمتر
مزیتهای دیگری را نیز در شرایط شور داراست ( Shalhevet,
 .)1994آبیاری قطرهای از دو منظر نسبت به دیگر روشهای آبیاری
دارای مزیت است .در وهله اول از صدمه زدن به برگ جلوگیری
میشود که برای گیاهان حسا این موضوع میتواند موجب تفاو
بین موفقیت یا شکست کامل در تولید گردد .مزیت دوم آبیاری
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قطرهای در الگوی توزی نمک زیر قطرهچکانها و نگهداشتن
پتانسیل ماتریک خاك در حد ثابتی است که شرایط را برای عملکرد
بهینه گیاه فراهم مینماید .علیرغم مزیتهای فوق درصورتیکه
مدیریت صحیح آبیاری در استفاده از این روش صور نگیرد می-
تواند منعر به پا ین آمدن کارایی آن و تولید محصول گردد .یک
نقطهضعف این روش این است که نمک در اررا محیط خیس
شده تعم پیدا مینماید
نظر به اینکه روش آبیاری قطرهای به دلیل محدودیت مناب آی
در کشور درحالتوسعه است و از ررفی به دلیل پا ین بودن کیفیت
آیهای مورداستفاده ضرور دارد ،اثرا استفاده از این روش با
آیشور بر خصوصیا فیزیکی و شیمیایی خاك و رشد گیاه
موردتوجه و کنکاش قرار گیرد .هد از تدوین این مقاله بررسی تأثیر
استفاده از آبیاری قطرهای با آیشور بر رشد گیاه و تعم شوری در
خاك است.
واکنش گیاه به شوری تحت آبیاری قطرهای
روش آبیاری میتواند بر واکنش گیاه به شوری تأثیرگذار باشد.
مطالعا انعامشده برای ارزیابی واکنش گیاهان به شوری عمدتاً
تحت روشهای آبیاری سطحی و بارانی در چندین دهه قبل
انعامشده است ( .)Maas and Hoffman, 1977در ارتباط با
استفاده از آیشور هر دو این روش با محدودیتهایی روبرو هستند.
در روش آبیاری سطحی فاصله زمانی بین دو آبیاری زیاد است و ری
این مد گیاه میبایست با افزایش توأمان تنش ماتریک (ناشی از
کاهش رروبت) و افزایش تنش اسمزی (ناشی از افزایش غلظت
نمک در محلول خاك) مقابله نماید .این امر موجب میگردد که
بخش قابلتوجهی از انرژی گیاه صر جذی آی از محیط ریشه
گردد و درنتیعه رشد و عملکرد گیاه کاهش مییابد .در روش آبیاری
بارانی اگرچه فاصله بین آبیاریها را میتوان کاهش داد ،لیکن در
این روش با پاشش آی بر روی شاخ و برگ ،نمک بهآسانی جذی
گیاه گردیده و به آن صدمه میزند .در روش آبیاری قطرهای دو
مشکل فوق بررر گردیده است .در این روش دور آبیاری کوتاه
است و درنتیعه پتانسیل آی خاك را میتوان در حد باالیی نگه
داشت .این امر موجب میگردد که گیاه راحتتر بتواند آی را از
محیط ریشه برداشت نموده ،شرایط برای عملکرد بهینه گیاه فراهم
گردد .همچنین در این روش با رساندن آی بهپای بوته گیاه از پاشش
آی بر روی شاخ و برگ جلوگیری میشود .عالوه بر مزیتهای فوق

در این روش توزی نمک در اررا قطرهچکان بهگونهای است که
حعم باالی ریشه گیاه که در زیر قطرهچکان قرار دارد با شوری کم
مواجه میباشد.
با عنایت به موارد فوق تععببرانگیز نیست که برخی مطالعا
نشان دادهاند که تحمل به شوری گیاه تحت روشهای مختلف
آبیاری متفاو بوده است ،بدینصور که عملکرد گیاه در آبیاری
قطرهای بهترین و تحت آبیاری بارانی بدترین بوده است
(.)Meiri et al., 1992; Bernstein and Francois, 1973
برنشتین و فرانکویس ( )1133نشان دادند که عملکرد فلفل دلمهای
با آبیاری قطرهای دو برابر بیشتر از روش آبیاری بارانی با آی 2/2
دسی زیمنس بر متر بود ،درحالیکه با آی شیرین هیچ اختالفی بین
عملکرد مشاهده نشد .میری و همکاران ( )1112همچنین نشان
دادند که اگرچه آستانه تحمل به شوری سیبزمینی با آبیاری قطره-
ای اندکی بیشتر از آبیاری بروش بارانی است ،لیکن شیب کاهش
عملکرد در آبیاری بارانی بیشتر از آبیاری قطرهای بود.
اخیراً هنسن و می ( )2511برای جوای به این سؤال که "آیا
آبیاری قطرهای اثر شوری خاك بر گیاه را کاهش میدهد؟" مروری
بر تحقیقاتی که بهتازگی بر روی اثر شوری خاك و یا شوری آی
آبیاری بر عملکرد گیاهان تحت آبیاری قطرهای صور گرفته است
نمودهاند .نتایج این بررسی متفاو بود .تعدادی از مطالعا نشان
دادند که تحت آبیاری قطرهای اثر شوری خاك بر عملکرد کاهو ،پیاز
و سیبزمینی کمتر از مقداری است که بر اسا دادههای مطالعا
قبلی میتوان انتظار داشت .تعداد دیگری از مطالعا نشان دادند که
عملکرد گوجهفرنگی ،ذر و فلفل دلمهای تحت آبیاری قطرهای در
شرایط شور مشابه دادههای مطالعا قبلی است .همانرور که قبالً
بیان شد آبیاری قطرهای در مقایسه با آبیاری بارانی از تعم نمک بر
روی برگها جلوگیری مینماید ،لذا اگر گیاه به این پدیده حسا
باشد (مانند فلفل) آبیاری قطرهای عملکرد بهتری را خواهد داشت،
درحالیکه برای گیاهان متحملتر (مانند پنبه) عملکرد تغییری ننمود.
توزیع نمک در آبیاری قطرهای
در آبیاری قطرهای الگوی توزی نمک در اررا قطرهچکان
برعکس الگوی توزی رروبت میباشد .الگوی خیس شدگی خاك
اررا قطرهچکان پس از آبیاری نشان میدهد که مقدار رروبت
خاك در نزدیک قطرهچکان خاك بیشترترین و در پیرامون سطح
خیس شده کمترترین است .درحالیکه شوری خاك زیر قطرهچکان
جایی که تراکم ریشه بیشتر است معموالً کم تا متوسط میباشد،

کاربرد آب شور در آبیاری قطره ای3...

لیکن بافاصله از قطرهچکان افزایش مییابد و در نزدیکی سطح خاك
میزان نمک تحت تأثیر تبخیر بیشتر از عمق میباشد ( Hanson et
 .)Dehghanisanij et al., 2006; al., 2012چگونگی توزی نمک
تحت آبیاری قطرهای با یک و دو لوله جانبی در شکلهای  1و 2
آمده است .همانگونه که مالحظه میگردد شوری در زیر قطرهچکان

کمترین مقدار را دارد و بهتدریج با افزایش فاصله افقی از قطرهچکان
افزایش پیدا میکند .شوری خاك در نزدیک محیط خیس شده و در
حدفاصل بین دو قطرهچکان بیشترین مقدار خود را دارد ( Hanson
.)et al., 2006

شکل  -1الگوی توزیع نمک ( )ECeدر خاک تحت آبیاری قطرهای با یک خط لوله جانبی

شکل  -2الگوی توزیع نمک ( )ECeدر خاک تحت آبیاری قطرهای با دو خط لوله جانبی
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عواملی که بر شوری خاك منطقه ریشه تحت آبیاری قطرهای
اثر میگذارند شامل شوری آی آبیاری ،مقدار آی آبیاری ،بافت خاك
و محل قرارگیری لوله جانبی قطرهای نسبت به ردیف گیاه میباشد.
در ادامه تأثیر هر یک از این عوامل بر شوری خاك در منطقه ریشه
گیاه موردبررسی قرار خواهد گرفت.
شوری آی آبیاری عامل اصلی شوری خاك در اراضی فاریای
است .صر نظر از روش آبیاری افزایش شوری آی آبیاری موجب
شورتر شدن خاك در منطقه توسعه ریشه خواهد شد .در این شرایط
عوامل مدیریتی ازجمله روش آبیاری میتواند تحمل گیاه به شوری
را بهبود بخشد.
یکی از عواملی که تأثیر بسزایی بر کنترل شوری خاك دارد
مقدار آی آبیاری یا همان عمق آبیاری است .کنترل نمودن شوری
خاك کلید موفقیت آبیاری قطرهای در شرایط شور است ( Hanson
 .)and May, 2011این امر مستلزم کاربرد مقدار آی کافی برای
شستشوی امالح از منطقه توسعه ریشه عالوه بر تأمین کمبود
رروبت خاك ناشی از تبخیر و تعرق گیاه است .درصورتیکه عمق
آی آبیاری کم باشد بهمرورزمان امالح در ناحیه ریشه تعم پیدا
مینماید و با گذر از حد آستانه تحمل گیاه به شوری موجب کاهش
رشد و عملکرد گیاه میگردد .در این شرایط مزیت اصلی آبیاری
قطرهای که با باال نگهداشتن پتانسیل آی در خاك امکان استفاده از
آیشور را میسر میگرداند از بین خواهد رفت .شکلهای  3و  2تأثیر
عمق آی آبیاری بر شوری خاك تحت آبیاری قطرهای را نشان می-
دهند .شکل  3توزی شوری در منطقه توسعه ریشه در یک باغ پسته
در دشت سروستان در استان فار را نشان میدهد که برای مد
روالنی با روش قطرهای آبیاری گردیده است (چراغی.)1312 ،
شوری آی آبیاری  3دسی زیمنس بر متر است .دور آبیاری در این
باغ  11روز و مد زمان آبیاری  1ساعت میباشد .تعداد 3
قطرهچکان با آبدهی  9لیتر در ساعت برای هر درخت در نظر
گرفتهشده است .بر این اسا  192لیتر آی در دور  11روز به درخت
داده میشود .مالحظه میگردد که شوری خاك تقریباً در تمامی
ناحیه ریشه بیشتر از آستانه تحمل به شوری گیاه پسته که حدود 1
دسی زیمنس بر متر گزارش گردیده است میباشد ( Sanden et
 .)al.,شوری خاك در عمق مؤثر توسعه ریشه به بیش از دو برابر
شوری آی آبیاری رسیده است .در پیرامون سطح خیس شده شوری
عصاره اشباع خاك حتی به  11دسی زیمنس بر متر نیز میرسد که
در صور بارندگی و شستشوی این نمکها به درون منطقه ریشه
گیاه را با تنشی مضاعف روبرو مینماید .لذا مالحظه میگردد که

کمبود مقدار آی آبیاری موجب شور شدن منطقه توسعه ریشه گیاه
گردیده است.
با افزایش عمق آبیاری جزء آبشویی افزایش پیدا مینماید و با
شستشوی بیشتر امالح موجب کاهش شوری خاك میگردد .شکل 2
توزی شوری در منطقه توسعه ریشه در یک باغ پسته دیگری در
دشت سروستان در استان فار را نشان میدهد (چراغی .)1312
شوری آی آبیاری  15دسی زیمنس بر متر است .دور آبیاری در این
باغ  12تا  10روز و مد زمان آبیاری  11ساعت میباشد .تعداد 9
قطرهچکان با آبدهی  1لیتر در ساعت برای هر درخت در نظر
گرفتهشده است .بر این اسا  021لیتر در دور آبیاری به درخت داده
میشود .مالحظه میگردد که در این شرایط نمک اضافهشده به
خاك از رریق آی آبیاری از منطقه توسعه ریشه خارج گردیده است
و شوری خاك کمتر و یا در حد آستانه تحمل به شوری گیاه پسته
است .تغییرا شوری در اررا قطرهچکان همچنین نشان میدهد
که شوری خاك (شوری عصاره اشباع خاك )ECe،در زیر
قطرهچکانها ،جایی که جزء آبشویی باالست حتی میتواند به کمتر
از مقدار شوری آی آبیاری برسد .چراغی و کریمی ( )1310در
خصوص رابطه بین شوری آی آبیاری و شوری عصاره اشباع خاك
نشان دادند که این رابطه تحت تأثیر جزء آبشویی قرار دارد و در
الیههایی از خاك که جزء آبشویی در آنها باالست شوری عصاره
اشباع خاك کمتر از آشوری آی آبیاری خواهد بود .در عمل چنین
شرایطی پس از یک آبیاری سنگین اتفاق میافتد .در روشهای
آبیاری سطحی با عمق آبیاری باال که خاك تا عمق زیاد آبشویی
میشود شوری عصاره اشباع خاك میتواند کمتر از شوری آی آبیاری
باشد .همچنین در روشهای آبیاری با تواتر باال مثل آبیاری قطرهای
شوری عصاره اشباع خاك زیر قطرهچکان به دلیل آبشویی باال کمتر
از شوری آی آبیاری خواهد بود .بافت خاك یکی دیگر از عواملی
است که در روش آبیاری قطرهای بر توزی آی و نمک در خاك مؤثر
است .در خاكهای با بافت متوسط و سنگین حرکت افقی آی زیر
سطح خاك بیشتر از خاكهای شنی است .در خاكهای ریزبافت
نیروهای کاپیالری برجستهتر از نیروی جاذبه هستند و ازاینرو عرض
سطح خیس شده خاك بیشتر از عمق آن است .برعکس در خاكها
با بافت درشت حرکت عمودی آی برجستهتر از حرکت افقی است.
حرکت نمکهای محلول در آی نیز متأثر از حرکت آی بوده و در
خاكهای سنگین تعم نمک در سطح در فاصله بیشتری از قطره-
چکان نسبت به خاكهای سبک صور میگیرد .همانگونه که در
باال بدان اشاره شد.

کاربرد آب شور در آبیاری قطره ای5...

نقطهضعف اصلی آبیاری قطرهای در استفاده از آیشور تعم
نمک در نزدیک پیرامون سطح خیس شده است .این موضوع برای
محصوال زراعی و در ارتباط با محل استقرار قطرهچکانها نسبت
به ردیف کاشت گیاه حا ز اهمیت است .برای گیاهان ردیفی و بهویژه
برای گیاهان حسا و نیمه حسا به شوری لوله جانبی میبایست

بر ردیف کشت گیاه منطبق باشد تا کنترل شوری بهرور مؤثر انعام
گردد .وقتی لوله جانبی دورتر از ردیف گیاه قرار میگیرد ،ممکن
است ریشهها در ناحیه شور قرار گیرند .الگوی آبشویی در آبیاری
قطرهای و اثر آن بر الگوی شوری خاك وقتی لولههای جانبی جابعا
میشوند میبایست موردتوجه قرار گیرد.

شکل  -3توزیع شوری خاک در منطقه ریشه گیاه پسته در دشت سروستان ،شوری آب آبیاری  7دسی زیمنس بر متر

شکل  -4توزیع شوری خاک در منطقه ریشه گیاه پسته در دشت سروستان ،شوری آب آبیاری  11دسی زیمنس بر متر
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تخمین جزء آبشویی در آبیاری قطرهای
برخال دیگر روشهای آبیاری جزء آبشویی در آبیاری قطرهای
ثابت نیست و بافاصله از قطرهچکان تغییر مینماید .در زیر
قطرهچکان جزء آبشویی بیشترین مقدار و با افزایش فاصله افقی از
قطرهچکان کاهش مییابد .در پیرامون سطح خیس شده جزء
آبشویی به صفر میرسد و لذا بیشترین مقدار تعم نمک در این
ناحیه رخ میدهد .با توجه به تغییر نمودن جزء آبشویی در اررا
قطرهچکان تخمین جزء آبشویی در این روش بهآسانی میسر نیست.
یکی از روشهای محاسبه جزء آبشویی ( )LFمقایسه مقدار آی
مصرفی در رول فصل رشد ( AWبا مقدار تبخیر و تعرق گیاه ()ET
با استفاده از فرمول زیر میباشد:
LF= 1- ET/AW
()1
بر اسا معادله فوق درصورتیکه مقدار آی مصرفی کمتر یا برابر با
مقدار تبخیر و تعرق باشد آبشویی امالح رخ نخواهد داد .این در حالی
است که نتایج تحقیقا نشان میدهد که در آبیاری قطرهای حتی در
این شرایط عمالً آبشویی در نزدیکی قطرهچکان اتفاق میافتد .در
تحقیقی که توسط نایتین گیل و همکاران ( )1111انعام شد جزء
آبشویی در یک باغ بادام در منطقه فرزنو ( )Freznoدر ایالت
کالیفرنیا که بروش قطرهای آبیاری میشد اندازهگیری شد .در این
تحقیق تیمارهای آبیاری در سه سطح  155 ،05و  105درصد تبخیر
و تعرق بادام در نظر گرفتهشده بود .بر اسا معادله فوق برای
تیمارهای  05و  155درصد آبشویی اتفاق نخواهد افتاد و برای تیمار
 105درصد جزء آبشویی برابر با  33درصد خواهد بود؛ اما نتایج
اندازهگیریها نشان داد که جزء آبشویی واقعی  2تا  9درصد برای
تیمار  05درصد 15 ،تا  22درصد برای تیمار  155درصد و  31تا 39
درصد برای تیمار  105درصد به دست آمد .لذا معادله فوق و دیگر
روشهای تخمین جزء آبشویی که متوسط شوری منطقه توسعه
ریشه را در نظر میگیرند برای آبیاری قطرهای مناسب نیستند .دلیل
این امر همانرور که گفته شد الگوی توزی رروبت و نمک در
اررا قطرهچکانها است.
با توجه به اینکه تخمین جزء آبشویی در آبیاری قطرهای به
دلیل تغییرا آن در سطح خیس شده اررا قطرهچکان مشکل
است ،توصیه میگردد که شوری خاك در اررا لوله جانبی در
مقار زمانی مختلف پایش گردیده و با مقایسه آن با آستانه تحمل
به شوری گیاه مشخص نمود که آیا مقدار آبشویی کافی است یا خیر.
مقادیر بزرگتر از آستانه نشاندهنده ناکافی بودن مقدار جزء آبشویی
است .در باغا محل نمونهبرداری در زیر سایهانداز درخت و به

فواصل  35سانتیمتری از درخت میتواند باشد .برای گیاهان ردیفی
درصورتیکه لوله جانبی منطبق بر ردیف کاشت گیاه باشد به دلیل
تعم ریشهها در اررا خط لوله بهتر است محل نمونهبرداری در
فاصله  10سانتیمتری از خط لوله باشد ( Hanson and May,
.)2011

نتیجهگیری
روش آبیاری قطرهای در استفاده از آیشور نسبت به دیگر
روشهای آبیاری دارای دو مزیت است .اول اینکه آبیاری قطرهای
باعث تعم شوری بر روی برگ در حین آبیاری نمیشود .دوم این-
که آبیاری قطرهای با دور آبیاری زیاد رروبت و شوری خاك نزدیک
خطوط قطرهای را در رول زمان نسبتاً ثابت نگه میدارد .نتایج
تحقیقا نشان میدهد که با این روش آبیاری تحمل گیاه به شوری
افزایشیافته و میتوان انتظار عملکرد بهتری را داشت.
تغییرا شوری خاك در اررا قطرهچکان (برعکس تغییرا
رروبت) از کمترین مقدار در زیر قطرهچکان که میتواند حتی کمتر
از شوری آی آبیاری باشد به چندین برابر افزایش در حاشیه سطح
خیس شده میرسد .این اتفاق نتیعه تغییر جزء آبشویی در اررا
قطرهچکانها است .برای ارالع از وضعیت آبشویی نمکها ،پایش
شوری خاك در اررا قطرهچکان ضروری است.
برای گیاهان ردیفی و بهویژه برای گیاهان حسا و نیمه
حسا به شوری لوله جانبی قطرهای میبایست بر ردیف کشت گیاه
منطبق باشد تا کنترل شوری بهرور مؤثر انعام گردد .وقتی لوله
جانبی دورتر از ردیف گیاه قرار میگیرد ممکن است ریشهها در ناحیه
شور قرار گیرند.
علیرغم ویژگیهای بارز روش آبیاری قطرهای برای استفاده از
آیهای شور اگر این روش بهصور اصولی رراحی ،اجرا و
بهرهبرداری نگردد میتواند موجب از دست رفتن محصول و شکست
کامل ررح شود.
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Drip Irrigation under Saline Water Use
S.A.M. Cheraghi1*and H. Dehghanisanij2
Abstract
Drip irrigation has some specific advantages under saline condition in comparison with other irrigation methods.
Research has shown that this method of irrigation increases crop salt tolerance and yield under saline condition. Soil
salinity under dripper where most of the roots are concentrated is usually low and increases with distance from emitter.
Soil salinity under emitter can be even lower than irrigation water salinity. A change in salinity around dripper is due to
changes in leaching fraction in this region. Leaching fraction is highest under dripper and is lowest on the periphery of
the wetted zone where salt accumulation is greatest. This is of special concern for row crops with regard to placement of
drip line and planting row. Factors which affect root zone soil salinity under drip irrigation include: irrigation water
salinity, amount of irrigation water, soil texture and placement of drip line with regard to plantring row. Effect of these
factors on soil salinity in the root zone is discussed in this paper.
Keywords: Saline water, Crop salt tolerance, Leaching fraction, Soil salinity.
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