
 

 ای نواری زیرسطحی بر عمق کاشتبررسی تأثیر صعود موئینگی در آبیاری قطره

 4پریسا شاهین رخسارو  3، محمدحسن بیگلویی* 2محمدرضا خالدیان ،1محسن قره شیخ بیات

 چکیده
است. در همین راستا پژوهش حاضر  های آبیاری گیاهان ردیفی زراعی و باغیدرصد یکی از روش 90ای نواری زیرسطحی با بازدهی بیش از آبیاری قطره

انجطا  دطد.  1391ای نواری زیرسططحی در تابتطتان سطا  بررسی نحوه توزیع رطوبت و صعود موئینگی آب در خاک رس سیلتی با آبیاری قطره منظوربه
ه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع متر با سه تکرار در مزرعسانتی 30و  20، 10لیتر و عمق نصب نوار  20و  15، 10آبیاری در سه سطح آبیاری 

متر بطرای تمطامی احجطا  سطانتی 20و  10طبیعی استان گیالن واقع در دهرستان ردت انجا  دد. صعود موئینگی جبهه رطوبتی برای اعماق نصب نطوار 
کشت بهینه بذور مختلف را پودش داد. در عمق  متری خاک را به حد رطوبت ظرفیت زراعی رساند و تمامی اعماقسانتی 10آبیاری، رطوبت الیه صفر تا 

لیتطر  20و  15متر خاک نرسید و در احجا  آبیاری سانتی 10لیتر، صعود موئینگی جبهه رطوبتی به الیه صفر تا  10متر و حجم آبیاری سانتی 30نصب نوار 
متر بود اما به علت سانتی 20و  10ن عمق نصب نوار، اعماق متری سطح خاک رسید. بهتریصعود موئینگی حاصل از جبهه رطوبتی به دش تا هفت سانتی

های بطا زنی بطذر در سطا متر با حجم مناسب آبیاری و یا اختصاص آبیاری سبک برای جوانهسانتی 30ورزی، عمق نصب نوار مزاحمت برای عملیات خاک
 گردد.بهار خشک توصیه می

 زنیجوانهفشار، توزیع رطوبت، آبیاری تحت های کلیدی:واژه

 

 مقدمه
. بطرای بادطدمیاصطلی بشطر  هایدغدغهغذا در دوران معاصر از  1تأمین

دادتن امنیت غذایی باید به سمت کشاورزی پایدار حرکت کرده و اسباب 
کطرد. در کشطاورزی جدیطد، حرکطت بطه  ریزیپایهاجرای آن را در کشور 

و  هانطههزیدر  جوییصطرفهسمت مصرف انرژی کمتر و افزایش تولید و 
. ایطن روا  در آبیطاری محصطوالت دطوندمیزمان از عناصر مهم قلمداد 

کطه میطزان آب  بادطدمیحائز اهمیت  جهتازاینمختلف در کشور ایران 
در حا  کاهش است. در حطا   ددتبهدر کشاورزی  مصرفقابلدیرین 
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، ردت و گروه دانشگاه گیالن ، دانشکده علو  کشاورزی،تادیار گروه مهندسی آباس-2

نویتنده متئو  )*مهندسی آب و محیط زیتت پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر 
Email: khaledian@guilan.ac.ir) 

، ردت دانشگاه گیالن ، دانشکده علو  کشاورزی،ر گروه مهندسی آبتادیااس-3
Email: biglou@guilan.ac.ir 

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن  -4
Email: pshahinrokhsar@yahoo.com 

 25/8/1394: ریخ پذیرشتا 10/4/1394: تاریخ دریافت

 ایقطططرهحاضططر افططزایش کططارایی مصططرف آب بططا اسططتفاده از آبیططاری 
را در ایطن زمینطه  مطثررییاهان ردیفی زراعی پیشطرفت زیرسطحی در گ

به ارمغان بیاورد. تطاکنون تحقیقطات مختلفطی در زمینطه بطرآورد  تواندمی
بطذور غطالت، حبوبطات و گیاهطان  زنیجوانطهعمق کادت مناسب برای 

 زنیجوانطه بطر کادطت عمق تأریر زمینه صورت گرفته است. در ایعلوفه
فرسطون در مطک و اسطت. نیانطدیگا ددها انجبتیاری  هایپژوهشبذر، 

انجطا  داده  زنیجوانطهآن بطر  تأریرکادت و  پژوهش خود که روی عمق
)از محطدوده  مترسطانتی 10بودند، بهترین عمق کادت را عمق هفت تطا 

 Nyandiga and)( برای گیاه مازو معرفی کردنطد مترسانتی 15صفر تا 

McPherson, 1992)قیقی مشابه عمق کادطت . آلن و همکاران در تح
( گطزارش مترسانتی 15)از محدوده پنج تا  مترسانتی 10مناسب را پنج تا 

( برای تعیین 1386. اسکندری و روستایی )(Allen et al., 2001)دادند 
عمق بهینه کادت گند  نان تیمارهای عمق کادت دو تا چهار، چهار تطا 

عال  کردنطد کطه بطا را بررسی کردند و ا مترسانتیدش و دش تا هشت 
و بیشترین عملکطرد  یافتهکاهشافزایش عمق کادت، عملکرد محصو  

همکطاران  و پهلطوانی بوده است. مترسانتیبرای عمق کادت دو تا چهار 
 زنیجوانطه درصطد بطذر، کادطت عمق افزایش با که دادند ( نشان1384)

ه بطا . طاهر نیز گزارش کطرد کطیابدمی افزایش زنیجوانهکاهش و زمان 
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افطزایش و میطزان  زنیجوانطهافزایش عمطق کادطت گنطد ، ططو  دوره 
( 1386خانی ) . طبری و قلیچ(Tahir, 1985) است یافتهکاهشمحصو  
را بیشطتر از عمطق  مترسانتیبرای بذر مازو در عمق سه  زنیجوانهدرصد 

 13بیشتر از  مترسانتیو برای عمق هشت  مترسانتی 13کادت هشت و 
( بیطان دادطتند کطه 1385گزارش کردند. چگنی و همکطاران ) مترسانتی

 کهطوریبهزمان سبز ددن ذرت به اندازه بذر و عمق کشت ارتباط دارد 
( و در عمق هفت مترمیلیبذرهای دردت )هشت  مترسانتی 5/4در عمق 

. بطا انددادطته( عملکطرد بهتطری را مترمیلیبذرهای ریز )دش  مترسانتی
در  تطأخیراز حد معمو  کادته دود سبب  ترعمیقگر بذر توجه به اینکه ا

 دطودمی یاهچطه هطاگبه  هابیماریسبز ددن و افزایش ختارت آفات و 
برای بیشتر بذور قابل توصیه  مترسانتیمتوسط عمق کادت سه تا دش 

 ایقطططره آبیططاری کمطط  گططزارش بططه (.Anonymous, 1991اسططت )
 سطا  در بطار اولطین بطرای که است آبیاری هایروش ازجمله زیرسطحی

 آبیطاری روش مصطالح، بهبطود با تدریجبه و دد مطرح کالیفرنیا در 1959
پترسون گزارش داد که کاهش  .(Camp, 1998)یافت  توسعه ،ایقطره

تبخیر سطحی از خطاک و آب همچنطین کطاهش نفطوذ عمقطی، کطارایی 
 جنتطای اسطاس (. بطر(Paterson, 2002 دهطدمیمصرف آب را افطزایش 
 از بیش روی زیرسطحی ایقطره آبیاری سامانه کم  و همکاران، کاربرد

 ازجمله آبیاری هایروش سایر به نتبت را محصو  افزایش گیاه نوع 30
 اسططططت دادططططته همططططراه بططططه سطططططحی ایقطططططره آبیططططاری

(Camp et al., 2000) نتایج تحقیقات آیطرز و همکطاران و انتیتطو و .
را در کطارایی مصطرف آب در آبیطاری  توجهیقابطلهمکاران نیطز بهبطود 

 Ayers et) گزارش دادند ایجویچهنتبت به آبیاری  زیرسطحی ایقطره

al., 1999; Enciso et al., 2005) .هاییبررسطی( در 1375) اکر  نیطا 
مختلططف انجططا  داده نشططان داد کططه در  هططایچکانقطرهکططه در مططورد 

رططوبتی خطاک، دطکل پیطاز  کنندهمشخصرسی عامل اصلی  هایخاک
زادگطان در مطورد حرکطت آب در  نیروی موئینگی است. در تحقیق رحیم

 تطأریرنشان داده دد که در ابتدای آبیاری  یانقطهخاک تحت یک منبع 
نیطروی رقطل در  تطأریر، یددگ یسخنیروی موئینگی و با افزایش عمق 

 ,Rahimzadeghan)بیشطتر اسطت  خطیس دطدگیالگطوی  یریگدکل

دنی را  هایخاکو همکاران نیز دکل پیاز رطوبتی در  نخایعل(. 1977
که  اینیمکره صورتبهرسی  هایخاکعمودی و باریک اما در  صورتبه

 ,.Alikhan et al)قرار دارد گزارش کردنطد  چکانقطرهمرکز آن در زیر 

 ایقطره( دکل پیاز رطوبتی در آبیاری 1372. علیزاده و خیابانی )(1996
یطک  صطورتبه یطببطه ترترسی  دنی و لومی لومی سطحی را در خاک

بیضی کشیده دده در جهت عمودی و یک بیضی کشیده دده در جهطت 
مختلطف را بطر توزیطع  هایدبی تأریرافقی گزارش کردند. کو و توکر نیز 

مرکبات بررسی کردنطد و  هایباغدر  ایقطرهرطوبت خاک تحت آبیاری 
ریزبافطت بیشطتر از  هطایکخاگزارش دادند کطه حرکطت جطانبی آب در 

. ال  و (Koo and Tucker, 1957)اسططت  بافتدردططت هططایخاک
، بطارانی، ایجویچههمکاران با مطالعه توزیع رطوبت در چهار نوع آبیاری 

سطحی و زیرسطحی نشان دادند که توزیع رطوبطت در آبیطاری  ایقطره
 زیرسطحی و سطحی تناسب بهتری بطا توسطعه ریشطه گیاهطان ایقطره

. بطا توجطه بطه تحقیقطات گذدطته (Lamm et al., 2007)دادته اسطت 
و میزان  زنیجوانهمهمی در مدت  تأریردریافت که عمق کادت  تواندمی

( فقطط مرططوب زنیجوانطهعملکرد محصو  دارد و در این دوره زمطانی )
کادت بذر از اهمیت زیادی برخطوردار اسطت، لطذا  عمقکمبودن قتمت 

 ایقططرهبررسی میزان صعود مطویینگی در آبیطاری  هدف از این تحقیق
متفطاوت  هطایحجمنواری زیرسطحی در اعماق مختلطف نصطب نطوار و 

 آبیاری و تناسب آن با عمق کشت بهینه گیاهان زراعی تعیین دد.

 هاروشمواد و 
تحقیق حاضر در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گطیالن 

انجطا  دطد. حطداقل و  1391تابتتان سا   واقع در دهرستان ردت و در
درجطه سلتطیوس و  30و  20 به ترتیبحداکثر دما در محل اجرای طرح 

درصد بطود. خطاک منطقطه  96و  62حداقل و حداکثر رطوبت نتبی هوا 
لیتر( و  20و  15، 10بود. آبیاری در سه سطح ) همگن یرغو  رس سیلتی

بود که در سه تکرار انجا  ( مترسانتی 30و  20، 10سه عمق نصب نوار )
انجا  دد.  ورزیخاکدد. قبل از دروع کار، با دیتک و روتاری عملیات 

، لولطه متطرمیلی 16و بطا قططر  اتیلنپلیلوله لترا  )نوار آبیاری( از جنس 
 15در روی نططوار  هططاچکانقطرهو فاصططله  متططرمیلی 32اصططلی بططا قطططر 

فشار  تأمینمتر بود. منبع  5/1لد بود. فاصله هر نوار روی مانیف مترسانتی
متر بطود. در ابتطدای هطر مانیفلطد  23یک موتورپم  بنزینی روبین با هد 

یک کنتور حجمی و یک فشارسنج و در انتهای آن نیطز یطک فشارسطنج 
خاک  نیمرخساعت بعد از هر آبیاری دروع به حفر  48نصب دد. حداقل 

ک دد. در پایان آبیاری در محل نصب نوار آبیاری برای قرائت رطوبت خا
برای جلوگیری از تبخیر آب از سطح خاک خطیس دطده توسطط نطوار تطا 

خاک با پالستیک پودانده دد. قرائت رطوبت خطاک در  نیمرخزمان حفر 
 نیمطرخ ییوارهد( در مترسانتی 10×10دده )با ابعاد  بندیدبکه هایگره

پطس از اتمطا  سطاعت  48بود،  ددهحفاریخاک که عمود بر امتداد تی  
رطوبططت خططاک از دسططتگاه  گیریانططدازهآبیططاری انجططا  گرفططت. بططرای 
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 Minitrase Kit( مد  TDRانعکاس زمانی در حوزه زمان ) سنجرطوبت

6050X3K1B  در آزمایشططگاه بططرای خططاک محططل آزمططایش  قططبالًکططه
هطم رطوبطت، خططوط  گیریانطدازهواسنجی دده بود استفاده دد. بعد از 

( اجططزای 1در دططکل ) ترسططیم دططد. Surfer.8 زارافططنر بططا  رطوبططت
 . این دسطتگاه دارای حتطگرهایی بطا دودمیمشاهده  TDR سنجرطوبت
رطوبطت در  گیریانطدازهاست که برای  مترسانتی 70تا  15از  هاییطو 

 ±2دسطتگاه در حطدود  گیریانطدازه. دقطت دودمیاعماق خاک استفاده 
 کندمی گیریاندازهوبت ادباع را درصد رط 100و صفر تا  باددمیدرصد 

(. قرائطت کننطده ایطن دسطتگاه Anonymous, 2009است ) حملقابلو 
(Palm به رطوبت )هوا و درجطه حطرارت بطاال در روز حتطاس  ازحدبیش

 است.
 

 
مدل  TDR سنجرطوبتاجزای دستگاه  -1شکل 

Minitrase Kit 

 

 مشطاهدهو  تطهقرارگرف مورداسطتفادهمختلف  هایخاکدر  TDRدستگاه 

با بافت سنگین کمتر  هایخاکدد که مقدار رطوبت حجمی خاک را در 

. بطرای (Maroufpoor et al., 2009)از مقدار واقعی آن تخمین میزند 

دستیابی به مقدار واقعی رطوبت، دستگاه واسنجی دد. بطرای واسطنجی، 

و  دطدههطوا خشکابتدا مقداری از خاک محل اجرای ططرح بردادطت و 

عبور داده دد )میطزان خطاک پطس از  مترمیلیکوبیده و از الک دو سپس 

الک کردن سه کیلوگر  بود(. خطاک در یطک گلطدان پالسطتیکی )دارای 

زهکش( که کف آن یک توری برای جلوگیری از خروج خاک الک دطده 

بود ریخته و سپس خاک خشک به همطراه گلطدان وزن دطد و  ددهیهتعب

قرار داده دد که انتهای گلدان از کطف داخل یک سطل پر از آب طوری 

بطاالتر از  مترسطانتی 10سطل باالتر و سطح آب داخل سطل نیز حطدود 

ساعت که خاک گلطدان ادطباع  48سطح خاک گلدان قرار گرفت. بعد از 

و بالفاصطله  گیریانطدازهکامل دد، ابتدا وزن گلدان با ترازوی دیجیتالی 

 10ت گردید. این کار به مدت قرائت و رب TDRرطوبت خاک با دستگاه 

روز ادامه پیدا کرد و در این مدت گلدان در فضای آزمایشطگاه نگهطداری 

 محاسبه دد. 1دد. مقدار رطوبت از رابطه 

 

(1) 

 
( موجود در خاک آبجر  رطوبت ) MWرطوبت وزنی،  mθ، 1در رابطه 

. در ایطن ططرح از بادطدمیجر  جزء ماده خاک بطه گطر   Msبه گر  و 

 (.1388استفاده دد )اجاللی،  2عادله تجربی م
 

(2)   
 

 

مجموع وزن گلطدان، خطاک و  Ws+w+vرطوبت وزنی،  M، 2در رابطه 

 وزن خاک به همراه گلطدان بطه گطر  و  Ws+vآب درون خاک به گر ، 
 

Wv  وزن گلدان به گر  اسطت. منحنطی رططوبتی واسطنجی دسطتگاه بطا

ترسیم و  Excel افزارنر با  ددهقرائت دده و گیریاندازهاستفاده از اعداد 

مبنای واسنجی دستگاه  عنوانبه( 3)رابطه  آمدهدستبهمعادله رگرسیونی 

 بود. 975/0( برابر با 2r(. ضریب همبتتگی )2قرار گرفت )دکل 

(3) y = 0.0018x3 – 0.211x2 + 8.175x – 66.548 

دطده  گیریانطدازهمقدار رطوبت  xمقدار رطوبت واقعی و  y، 3در رابطه 

-(. برای انجا  آنالیز آماری از بتته نطر 2)دکل  باددمیتوسط دستگاه 

 استفاده دد. SPSSافزاری 
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 برای خاک محل آزمایش TDRنمودار واسنجی  -2شکل 

 

 نتایج و بحث

خاک در سطوح  نیمرخرطوبت و توزیع آن در  گیریاندازهنتایج مربوط به 

بطه  مترسانتی 30و  20، 10ر و اعماق نصب نوار لیت 20و  15، 10آبیاری 

ترتیب در ادکا  سه تا پنج آمده است که در این ادکا  مختصات )صفر 

خاک از  نیمرخو صفر( محل نصب نوارهای آبیاری، محور عمودی ارتفاع 

سططح زمطین را نشطان  متریسطانتیسطح زمین )باالی محور عمق پنج 

کطه نقطاط  بادطدمیخطاک  نیمطرخ( و محور افقی، محور عرضی دهدمی

از صفر سمت  ترکوچکاز صفر سمت راست نوار آبیاری و نقاط  تربزرگ

کنطار هطر  دطدهبندیدرجه. سطتون متطتطیلی دهندمیچ  نوار را نشان 

. در هر کطدا  از تیمارهطای زیطر دهدمیدکل نیز درصد رطوبت را نشان 

و  و دکل سطو  دکل او  از سمت راست تکرار او ، دکل دو  تکرار د

 هایدکل. واحد محور عمودی و افقی در هر کدا  از باددمیتکرار سو  

 هطم رطوبطت( تصطاویر 5( تطا )3) هایدطکل. در باددمی مترسانتیزیر 

دد. با توجه بطه  ارائهحاصل از تیمارهای مختلف به همراه تکرارهایشان 

ا دطش متوسط عمق بهینه کادت بذور مختلف بین سطه تط طوربهاینکه 

، هدف ما در این طرح مرطوب کطردن الیطه صطفر تطا باددمی مترسانتی

خاک در حد رطوبت ظرفیت زراعی بطوده اسطت تطا هطم  مترسانتیهفت 

مرطوب بودن  درنتیجهاطراف بذر مرطوب بوده و هم الیه سطحی خاک 

که  هاآبیاریبنابراین هر کدا  از ؛ نر  دده و خروج گیاهچه تتهیل دود

 قبو قابطلبادد بطرای مطا نتیجطه  بردادتهادد این نتیجه را در توانتته ب

هطم و رسم خططوط  TDR. بعد از قرائت رطوبت توسط دستگاه باددمی

، در تمطا  مترسانتی 10مشاهده دد که در تیمار عمق نصب نوار  رطوبت

در حد رطوبت ظرفیت زراعی مرطوب  مترسانتی 10الیه صفر تا  هاحجم

نه تما  بذور را پودش داد و این بدان معناست که دد و عمق کشت بهی

لیتر و عمق نصب نطوار  20و  15، 10صعود موئینگی برای حجم آبیاری 

. بطر بادطدمی مترسطانتی 10بیشتر از  رس سیلتیدر خاک  مترسانتی 10

رطوبت الیه صفر تطا دطش  تأمیناین اساس این عمق نصب نوار برای 

کشطت پیشطنهادی دو تطا چهطار سططحی خطاک بطرای عمطق  مترسانتی

(، عمق کشت 1386، در مورد بذر گند  )اسکندری و روستایی، مترسانتی

 ,Anonymous)برای بذر مطازو  مترسانتی 10مناسب پیشنهادی پنج تا 

و حطداکثر  مترسانتیتا دو  5/0و عمق کشت مناسب پیشنهادی  (1991

مناسطب  (Alikhan et al., 1996)بطرای بطذر یونجطه  مترسانتیتا پنج 

 .باددمی

در  مترسانتی 10نیز مانند عمق  مترسانتی 20برای تیمار عمق نصب نوار 

به حطد رطوبطت  مترسانتی 10تمامی سطوح آبیاری رطوبت الیه صفر تا 

، عمق بهینطه گرفتهدکلصعود موئینگی  درنتیجهظرفیت زراعی رسید و 

، مترسطانتی 20ب کشت بذور مختلف را پودش داد. البته برای عمق نص

 48رطوبطت در  یطعباز توزصعود موئینگی حاصل از جبهه رطوبتی بعد از 

را پودش داده و بطه حطد  مترسانتی 10ساعت توانتت تما  الیه صفر تا 

 10رطوبت الیه صطفر تطا  تأمینظرفیت زراعی برساند که در عمل برای 

ساعت، اعماق کادت پیشطنهادی بطرای  48طی مدت تقریبی  مترسانتی

( و آلطن و همکطاران 1386بذور مختلف توسطط اسطکندری و روسطتایی )
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(Allen et al., 2001)  برای تیمار عمق نصطب نطوار دهدمیرا پودش .

 مترسانتی 10لیتر رطوبت الیه صفر تا  10در حجم آبیاری  مترسانتی 30

لیتطر  20و  15نرسطید. در حجطم آبیطاری  به حد رطوبت ظرفیت زراعطی

سططح خطاک رطوبطت  متریسانتیمتوسط تا عمق دش تا هفت  طوربه

به  مترسانتیالیه صفر تا دش )زراعی رسید  یتظرفخاک به حد رطوبت 

الیطه  یطازموردنحد رطوبت ظرفیت زراعی نرسید( که نتوانتطت رطوبطت 

کنطد کطه در  تأمینذور بیشتر ب زنیجوانهرا برای  مترسانتیصفر تا دش 

 10بطذر مطازو )هفطت تطا  دطده یشنهادپعمل برای عمق مناسب کادت 

 Nyandiga and)فرسططون ( توسططط نیانططدیگا و مططکمترسططانتی

McPherson, 1992)  باددمیمناسب. 

 

 مقایسه آماری

از نظر آماری، آنالیز واریطانس و مقایتطه  آمدهدستبهبرای مقایته نتایج 

و دانکن نیز انجا  دد که نتیجه هطر دو  LSDزمون آ بر اساسمیانگین 

حجم آبیاری و عمق نصب نوار را بطر  تأریر( 1آزمون یکتان بود. جدو  )

 تأریر دودمیکه مشاهده  طورهمان. دهدمیمیزان صعود مویینگی نشان 

دو عامل حجم آبیاری و عمق نصب نوار و همچنین ارر متقابطل ایطن دو 

( ارطر حجطم 6دکل ) بوده است. دارمعنیینگی عامل بر میزان صعود موی

تفطاوت  دهندهنشطان. نتطایج دهطدمیآبیاری بر صعود مویینگی را نشطان 

هر سه سطح آبیاری بر صعود مویینگی است. با افطزایش حجطم  دارمعنی

است. دکل  یافتهافزایش داریمعنی طوربهآبیاری میزان صعود مویینگی 

. دهطدمیزان صطعود مطویینگی را نشطان عمق نصب نوار بر میط تأریر( 7)

با دو عمطق  مترسانتی 10عمق نصب نوار  دودمیکه مشاهده  طورهمان

 هرچنطدمتفطاوت اسطت  داریمعنی متر به طرزسانتی 30و  20نصب نوار 

معنطادار نیتطت.  مترسطانتی 30و  20تفاوت آماری دو عمق نصطب نطوار 

ز رسیدن جبهه رطوبتی به پس ا مترسانتی 10در عمق نصب نوار  درواقع

 توانطدمیو حطداکثر مقطدار آن  یابدمیسطح، گتترش آن در سطح ادامه 

بطرای دو تیمطار دیگطر چنطین حطالتی  کهدرصطورتیبادطد،  مترسانتی 10

بطرهمکنش  تأریر( 8مشاهده نشد و سطح خاک خشک باقی ماند. دکل )

که با  دهدمیحجم آبیاری و عمق نصب نوار بر صعود مویینگی را نشان 

بوده اسطت. در تیمطار عمطق  دارمعنی( این برهمکنش 1توجه به جدو  )

در هر سه حجم آبیاری میزان صطعود مطویینگی  مترسانتی 10نصب نوار 

 30و  20در دو عمق نصب نطوار بطاالتر ) کهدرصورتییکتان بوده است 

 افتهیافزایش( با افزایش حجم آبیاری میزان صعود مویینگی نیز مترسانتی

  است.

 گیرینتیجه
، صعود مطوئینگی جبهطه رططوبتی در عمطق آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

لیتر، الیطه  30و  20، 10در سطوح آبیاری  مترسانتی 20و  10نصب نوار 

 زنیجوانطهسطح خطاک را پودطش داده و بطرای  متریسانتی 10صفر تا 

اسطت،  متریسطانتبین سه تطا دطش  هاآنبذوری که عمق کادت بهینه 

اما مالحظات فنی و اقتصادی مانع از نصب نوار آبیطاری ؛ باددمیمناسب 

خواهد بود. با توجه به اینکطه در پایطان  مترسانتی 20و  10 هایعمقدر 

 معمطوالًدطده و  ورزیخاککشاورزی وارد فرآیند  هایزمینفصل کشت 

آبیاری  ، نصب نواررسدمی مترسانتی 20عمق دخم و دیتک به بیش از 

بیشتر از یک سا  ماندگاری ندارد، بنطابراین  مترسانتی 20و  10در عمق 

صرفه اقتصادی نخواهد دادت. به دلیل مذکور، همچنین کاهش عملکرد 

بذور مختلف با افزایش عمق کادت، استفاده از یک تا دو آبیاری سطحی 

 بطا بهطار کطم بطاران بطرای هاییسا سبک در ابتدای فصل زراعی برای 

خطاک و اسطتفاده از آبیطاری  مترسطانتیمرطوب کردن الیه صفر تا دش 

 هطایآبیاریبطرای  مترسطانتی 30زیرسطحی نواری با عمق نصطب نطوار 

 .دودمیبعدی پیشنهاد 
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( تکرار اول تا سوم عمق 6( تا )4، قسمت )مترسانتی 10( تکرار اول تا سوم عمق نصب نوار 3( تا )1قسمت ) -لیتر 10حجم آبیاری  -3شکل 

 مترسانتی 30( تکرار اول تا سوم عمق نصب نوار 9( تا )7و قسمت ) مترسانتی 20نصب نوار 
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( تکرار اول تا سوم عمق 6( تا )4، قسمت )مترسانتی 10کرار اول تا سوم عمق نصب نوار ( ت3( تا )1قسمت ) -لیتر 15حجم آبیاری  -4شکل 

 مترسانتی 30( تکرار اول تا سوم عمق نصب نوار 9( تا )7قسمت ) و مترسانتی 20نصب نوار 
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 برهمکنش حجم آبیاری و عمق نصب نوار بر صعود مویینگی تأثیر -8شکل 

 

 

 

 حجم آبیاری و عمق نصب نوار بر صعود مویینگی تأثیر -1جدول 

 

 مقدار احتما  Fمقدار آماره  میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییرات

 000/0 31/51 23/24 2 حجم آبیاری

 000/0 73/370 07/175 2 عمق نصب نوار

 000/0 46/13 36/6 4 عمق نصب نوار×حجم آبیاری
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Effect of Capillary Rise in Subsurface Drip Line Irrigation on the Depth 

of Sowing 
 

M. Gharah sheikh bayat1, M., Khaledian2,*, M., Biglouei3 and P., Shahinrokhsar4 

 

Abstract 

Subsurface drip irrigation with an efficiency of over than 90 percent is one of the method for row crops that 

can be used for cereals and trees. In this regard, the present study was done to investigate the distribution of 

moisture and capillary rise of water in a silty clay soil with subsurface tape drip irrigation in the city of Rasht 

in the summer of 2012. The experiment was carried out with three irrigation volumes of 10, 15 and 20 liters 

and three tape installing depths of 10, 20 and 30 cm with three replications, in the Agricultural and Natural 

Resources Research Center. Capillary rise of wetting front in tape installing depths of 10 and 20 cm for all 

volumes of irrigation water from zero to 10 cm layer of soil moisture reached to field capacity moisture level 

and covered the all optimal planting depth of seed. With 30 cm depth installation and 10 liters of irrigation 

volume, wetting front capillary rise was not reached to zero to 10 cm soil layer and in volumes of 15 and 20 

liters of irrigation volume, capillary rise of wetting front reached to 6 to 7 cm beneath the soil surface. Best 

tape installing depths was 10 and 20 cm, but because of interruptions to tillage, tape installation depth of 30 

cm with an appropriate irrigation volume or with light irrigation for germination in the case of dry springs, is 

recommended. 

 

Keywords: Pressurized irrigation, Distribution of moisture, Germination 
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