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 چکیده
موجب آبیاری دهد که این روش ها نشان می. نتایج بررسیبرخوردار استدر شرایط شور از مزایای خاصی های آبیاری دیگر روش در مقایسه باای آبیاری قطره

 وکمم   معموالً ،جایی که تراکم ریشه بیشتر است ،چکانقطرهشوری خاك زیر در این روش د. شورد گیاه در شرایط شور میافزایش تحمل به شوری و بهبود عملک
شموری در ارمرا    تغییمرا   بمه کمتمر از مقمدار شموری آی آبیماری برسمد.       حتی تواند می چکانقطرهدر زیر . شوری خاك یابدمیافزایش  چکانقطرهاز  بافاصله
حداکثر و در محیط سطح خیس شده کمه بیشمترین تعمم      چکانقطرهمقدار جزء آبشویی در زیر . در این ناحیه استجزء آبشویی ا  در تغییری از ناش چکانقطره

اهمیمت  ها نسبت به ردیف کاشمت گیماه حما ز    چکانقطره. این موضوع برای محصوال  زراعی و در ارتباط با محل استقرار رسدمی حداقلافتد به نمک اتفاق می
لولمه   قرارگیمری گذارند شامل شوری آی آبیاری، مقدار آی آبیاری، بافت خاك و محل ای اثر میاست. عواملی که بر شوری خاك منطقه ریشه تحت آبیاری قطره

 .گیردمیقرار  ردبررسیموهر یک از این عوامل بر شوری خاك در منطقه ریشه گیاه  تأثیرباشد. در این مقاله ای نسبت به ردیف گیاه میجانبی قطره

 ، شوری خاكآبشوییجزء  ، تحمل به شوری گیاه،شورآی های کلیدی:واژه
 

 1مقدمه
آن  های اصلی که کشور در حال حاضر بایکی از چالش
است. این اتفاق نظر وجود دارد که علت  آبیکمروبروست مشکل 

مناب  آبی است.  یریپذ یدتعدبرداشت بیش از توان  آبیکماصلی 
 کنندهتأمیندر خصوص مناب  آی زیرزمینی که  وضوحبهاین امر 
به شود. آبی بخش کشاورزی است دیده می درصد از نیاز 05بیش از 
در بعضی از  زیرزمینیگزارش وزار  نیرو افت سطح آی  استناد
رسد و در معموع در متر در سال نیز می 2کشور حتی به  هایدشت
میلیارد  15کسری مخزن حدود  زیرزمینی با یهاکشور آیسطح 

 (.1312، کشاورزباشند )در سال روبرو می مترمکعب

بخش کشاورزی با بیشترین حعم مصر  آی نسبت به دیگر  
های اقتصادی کشور بیشترین حعم تلفا  را به خود اختصاص بخش

                                                           
مرکمز تحقیقما    بخش تحقیقا  حفاظت خماك و آبخیمزداری،    استادیار .1

، سمازمان تحقیقما ، آمموزش و    فمار  کشاورزی و مناب  ربیعی وآموزش 
 ل:مسمممم و)*نویسممممنده  ، فممممار  ایممممران تممممرویج کشمممماورزی 

(samcheraghi@gmail.com 
موسسه تحقیقا  فنی و ، قیقا  آبیاری و زهکشی دیسیپلین تحدانشیار  .2

، کرج، ، سازمان تحقیقا ، آموزش و ترویج کشاورزیمهندسی کشاورزی
 البرز، ایران

 22/52/19تاریخ دریافت: 
 52/59/19تاریخ پذیرش: 

. تلفا  آی در این بخش (1331 صادق زاده)کشاورز و  داده است
در مناسب آبیاری است. ناهای فاده از روشعدم است به دلیل عمدتاً
ای و بارانی، امکان پخش ، مانند قطرهفشارتحتهای آبیاری روش

-روش برعکسیکنواخت آی در سطح مزرعه با عمق کم وجود دارد. 

های آبیاری سطحی نیاز به حداقل عمقی از آی آبیاری دارند که 
مایند. این ا در سطح زمین پخش نریکنواخت آی  روربهبتوانند 

حداقل عمق ممکن است بیش از کمبود رروبت معاز خاك بوده و 
بنابراین ؛ درنتیعه باعث هدر رفت آی از رریق نفوذ عمقی شود

برای آبیاری یکنواخت با عمق کم مساعدتر  فشارتحتهای روش
 فشارتحتیا  های آبیاری اعم از سطحی واستفاده از روش هستند.
مصر   تنهانهنشوند  برداریبهرهحی، اجرا و اصولی ررا صور بهاگر 

کاهش تولید محصول نیز خواهند  باعثبلکه  دهندمیآی را افزایش 
های بهبود مدیریت آی در مزرعه الزم است روش منظوربهشد. 

 آبیاری پس از اجرا مورد ارزیابی قرار گیرند.
های آبیاری سطحی و بارانی ای در مقایسه با روشآبیاری قطره

عالوه بر امکان افزایش عملکرد گیاهان با مصر  آی کمتر 
 ,Shalhevet) دیگری را نیز در شرایط شور داراست هایمزیت

های آبیاری نسبت به دیگر روشای از دو منظر آبیاری قطره .(1994
دارای مزیت است. در وهله اول از صدمه زدن به برگ جلوگیری 

تواند موجب تفاو  وع میشود که برای گیاهان حسا  این موضمی
د گردد. مزیت دوم آبیاری بین موفقیت یا شکست کامل در تولی

 در کشاورزی مدیریت آبنشریه 
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 داشتننگهها و چکانقطرهدر الگوی توزی  نمک زیر ای قطره
که شرایط را برای عملکرد  پتانسیل ماتریک خاك در حد ثابتی است

 کهدرصورتیفوق  هایمزیت. علیرغم نمایدمیبهینه گیاه فراهم 
-ت صحیح آبیاری در استفاده از این روش صور  نگیرد میمدیری

یک آن و تولید محصول گردد.  کاراییتواند منعر به پا ین آمدن 
این روش این است که نمک در اررا  محیط خیس  ضعفنقطه

 نمایدمیشده تعم  پیدا 
محدودیت مناب  آی  به دلیل ایقطرهروش آبیاری  کهایننظر به 
پا ین بودن کیفیت  به دلیلاست و از ررفی  عهتوسدرحالدر کشور 

اثرا  استفاده از این روش با  ،ضرور  دارد مورداستفاده هایآی
بر خصوصیا  فیزیکی و شیمیایی خاك و رشد گیاه  شورآی

 تأثیری قرار گیرد. هد  از تدوین این مقاله بررس و کنکاش موردتوجه
گیاه و تعم  شوری در  بر رشد شورآیای با استفاده از آبیاری قطره

 .خاك است

 

 ایواکنش گیاه به شوری تحت آبیاری قطره
باشد.  تأثیرگذارتواند بر واکنش گیاه به شوری روش آبیاری می

 عمدتاًبرای ارزیابی واکنش گیاهان به شوری  شدهانعاممطالعا  
قبل  هبیاری سطحی و بارانی در چندین دههای آتحت روش

(. در ارتباط با Maas and Hoffman, 1977است ) شدهانعام
روبرو هستند.  هاییمحدودیتهر دو این روش با  شورآیاستفاده از 

در روش آبیاری سطحی فاصله زمانی بین دو آبیاری زیاد است و ری 
شی از تنش ماتریک )نا توأمانبایست با افزایش این مد  گیاه می

یش غلظت شی از افزااسمزی )نکاهش رروبت( و افزایش تنش ا
گردد که این امر موجب مینمک در محلول خاك( مقابله نماید. 

محیط ریشه  از انرژی گیاه صر  جذی آی از توجهیقابلبخش 
روش آبیاری  دریابد. رشد و عملکرد گیاه کاهش می درنتیعهگردد و 
توان کاهش داد، لیکن در می ها رافاصله بین آبیاری اگرچهبارانی 

جذی  آسانیبهنمک  ،شاخ و برگ بر رویآی این روش با پاشش 
ای دو زند. در روش آبیاری قطرهگیاه گردیده و به آن صدمه می

ه است. در این روش دور آبیاری کوتاه دگردی بررر مشکل فوق 
توان در حد باالیی نگه یم پتانسیل آی خاك را درنتیعهاست و 
د آی را از تر بتوانگردد که گیاه راحت. این امر موجب میداشت

برای عملکرد بهینه گیاه فراهم  شرایط نموده،محیط ریشه برداشت 
بوته گیاه از پاشش  پایبه. همچنین در این روش با رساندن آی گردد

های فوق شود. عالوه بر مزیتآی بر روی شاخ و برگ جلوگیری می

است که  ایگونهبه چکانقطرهنمک در اررا   در این روش توزی 
قرار دارد با شوری کم  چکانقطرهزیر  که در ی ریشه گیاهحعم باال
 باشد.مواجه می

برخی مطالعا  نیست که  برانگیزتععببا عنایت به موارد فوق 
لف تهای مختحمل به شوری گیاه تحت روشاند که نشان داده

که عملکرد گیاه در آبیاری  صور بدین ،آبیاری متفاو  بوده است
 آبیاری بارانی بدترین بوده است ای بهترین و تحتقطره
(Bernstein and Francois, 1973 et al., 1992; Meiri). 

ای ( نشان دادند که عملکرد فلفل دلمه1133برنشتین و فرانکویس )
 2/2روش آبیاری بارانی با آی  از یشتربای دو برابر با آبیاری قطره

ختالفی بین با آی شیرین هیچ ا کهیدرحالدسی زیمنس بر متر بود، 
( همچنین نشان 1112عملکرد مشاهده نشد. میری و همکاران )

-با آبیاری قطره زمینییبسآستانه تحمل به شوری  اگرچهدادند که 

ای اندکی بیشتر از آبیاری بروش بارانی است، لیکن شیب کاهش 
 ای بود.آبیاری قطره از یشتربعملکرد در آبیاری بارانی 

آیا "که  سؤالبرای جوای به این  (2511و می ) هنسن اخیراً
مروری " دهد؟کاهش میبر گیاه را ای اثر شوری خاك آبیاری قطره

بر روی اثر شوری خاك و یا شوری آی  یتازگبهتحقیقاتی که بر 
است ای صور  گرفته آبیاری بر عملکرد گیاهان تحت آبیاری قطره

العا  نشان تعدادی از مط اند. نتایج این بررسی متفاو  بود.دهونم
ای اثر شوری خاك بر عملکرد کاهو، پیاز آبیاری قطره تحتدادند که 

های مطالعا  داده بر اسا کمتر از مقداری است که  زمینییبسو 
دند که توان انتظار داشت. تعداد دیگری از مطالعا  نشان داقبلی می
در ای ای تحت آبیاری قطرهه، ذر  و فلفل دلمیفرنگگوجه عملکرد

رور که قبالً همان های مطالعا  قبلی است.مشابه دادهرایط شور ش
تعم  نمک بر  ای در مقایسه با آبیاری بارانی ازآبیاری قطره بیان شد
، لذا اگر گیاه به این پدیده حسا  نمایدمیها جلوگیری روی برگ

ای عملکرد بهتری را خواهد داشت، باشد )مانند فلفل( آبیاری قطره
 تر )مانند پنبه( عملکرد تغییری ننمود.برای گیاهان متحمل کهیدرحال
 

 ایتوزیع نمک در آبیاری قطره
چکان الگوی توزی  نمک در اررا  قطره ایآبیاری قطره در
گی خاك دالگوی خیس ش باشد.الگوی توزی  رروبت می برعکس
دهد که مقدار رروبت پس از آبیاری نشان می چکانقطرهاررا  

سطح  پیرامونترین و در خاك بیشتر چکانقطرهک خاك در نزدی
 چکانقطرهشوری خاك زیر  کهیدرحالترین است. خیس شده کمتر

، باشدمیکم تا متوسط  معموالًجایی که تراکم ریشه بیشتر است 



  3...یقطره ا یاریکاربرد آب شور در آب

 
 

و در نزدیکی سطح خاك  یابدمیافزایش  چکانقطرهاز  بافاصلهلیکن 
 Hanson et) باشدق میتبخیر بیشتر از عم تأثیرمیزان نمک تحت 

al., 2012 Dehghanisanij et al., 2006;).  چگونگی توزی  نمک
 2و  1های شکلای با یک و دو لوله جانبی در تحت آبیاری قطره

 چکانقطره در زیرگردد شوری که مالحظه می گونههمانآمده است. 

 چکانقطرهفاصله افقی از با افزایش  تدریجبهکمترین مقدار را دارد و 
کند. شوری خاك در نزدیک محیط خیس شده و در افزایش پیدا می

 Hanson) مقدار خود را دارد بیشترین چکانقطرهبین دو  حدفاصل

et al., 2006). 
 

 

 

 
 ای با یک خط لوله جانبی( در خاک تحت آبیاری قطرهECeالگوی توزیع نمک ) -1 شکل

 

 
 جانبی ای با دو خط لولهتحت آبیاری قطره در خاک (ECe) الگوی توزیع نمک -2 شکل
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ای عواملی که بر شوری خاك منطقه ریشه تحت آبیاری قطره
گذارند شامل شوری آی آبیاری، مقدار آی آبیاری، بافت خاك اثر می
باشد. ای نسبت به ردیف گیاه میلوله جانبی قطره قرارگیریو محل 
ی خاك در منطقه ریشه هر یک از این عوامل بر شور تأثیردر ادامه 
 قرار خواهد گرفت. موردبررسیگیاه 

شوری آی آبیاری عامل اصلی شوری خاك در اراضی فاریای 
از روش آبیاری افزایش شوری آی آبیاری موجب  نظرصر است. 

شورتر شدن خاك در منطقه توسعه ریشه خواهد شد. در این شرایط 
مل گیاه به شوری تواند تحروش آبیاری می ازجملهعوامل مدیریتی 
 را بهبود بخشد.

بسزایی بر کنترل شوری خاك دارد  تأثیریکی از عواملی که 
بیاری است. کنترل نمودن شوری آمقدار آی آبیاری یا همان عمق 
 Hansonاست )ای در شرایط شور خاك کلید موفقیت آبیاری قطره

and May, 2011) . این امر مستلزم کاربرد مقدار آی کافی برای
کمبود  تأمینامالح از منطقه توسعه ریشه عالوه بر  تشویشس

عمق  کهدرصورتیرروبت خاك ناشی از تبخیر و تعرق گیاه است. 
امالح در ناحیه ریشه تعم  پیدا  مرورزمانبهآی آبیاری کم باشد 

نماید و با گذر از حد آستانه تحمل گیاه به شوری موجب کاهش می
این شرایط مزیت اصلی آبیاری  گردد. دررشد و عملکرد گیاه می

پتانسیل آی در خاك امکان استفاده از  داشتننگهای که با باال قطره
 تأثیر 2و  3های شکلگرداند از بین خواهد رفت. را میسر می شورآی

-را نشان میای قطره آبیاریعمق آی آبیاری بر شوری خاك تحت 

یک باغ پسته  توزی  شوری در منطقه توسعه ریشه در 3 شکل. دهند
دهد که برای مد  در دشت سروستان در استان فار  را نشان می

(. 1312 ،ای آبیاری گردیده است )چراغیروالنی با روش قطره
دسی زیمنس بر متر است. دور آبیاری در این  3شوری آی آبیاری 

 3باشد. تعداد ساعت می 1آبیاری  زمانمد روز و  11باغ 
یتر در ساعت برای هر درخت در نظر ل 9با آبدهی  چکانقطره
روز به درخت  11لیتر آی در دور  192است. بر این اسا   شدهگرفته

گردد که شوری خاك تقریباً در تمامی شود. مالحظه میداده می
 1ناحیه ریشه بیشتر از آستانه تحمل به شوری گیاه پسته که حدود 

 Sanden et)باشد دسی زیمنس بر متر گزارش گردیده است می

al., .) رابر توسعه ریشه به بیش از دو ب مؤثرشوری خاك در عمق
در پیرامون سطح خیس شده شوری شوری آی آبیاری رسیده است. 
رسد که دسی زیمنس بر متر نیز می 11عصاره اشباع خاك حتی به 

منطقه ریشه  به درونها در صور  بارندگی و شستشوی این نمک
گردد که لذا مالحظه می نماید.رو میگیاه را با تنشی مضاعف روب

طقه توسعه ریشه گیاه کمبود مقدار آی آبیاری موجب شور شدن من
 گردیده است.

نماید و با جزء آبشویی افزایش پیدا می با افزایش عمق آبیاری
 2 شکلگردد. شستشوی بیشتر امالح موجب کاهش شوری خاك می
پسته دیگری در توزی  شوری در منطقه توسعه ریشه در یک باغ 
(. 1312دهد )چراغی دشت سروستان در استان فار  را نشان می

دسی زیمنس بر متر است. دور آبیاری در این  15شوری آی آبیاری 
 9باشد. تعداد ساعت می 11آبیاری  زمانمد روز و  10تا  12باغ 
لیتر در ساعت برای هر درخت در نظر  1با آبدهی  چکانقطره
لیتر در دور آبیاری به درخت داده  021بر این اسا  است.  شدهگرفته
به  شدهاضافهدر این شرایط نمک گردد که مالحظه میشود. می

خاك از رریق آی آبیاری از منطقه توسعه ریشه خارج گردیده است 
 گیاه پستهتحمل به شوری  هآستان حدو یا در شوری خاك کمتر و 

دهد نشان می همچنین چکانقطرهتغییرا  شوری در اررا   است.
( در زیر eECکه شوری خاك )شوری عصاره اشباع خاك،

تواند به کمتر جزء آبشویی باالست حتی می ها، جایی کهچکانقطره
( در 1310از مقدار شوری آی آبیاری برسد. چراغی و کریمی )

خصوص رابطه بین شوری آی آبیاری و شوری عصاره اشباع خاك 
در قرار دارد و  ء آبشوییجز تأثیره تحت نشان دادند که این رابط

باالست شوری عصاره  هاآندر  آبشوییاز خاك که جزء  هاییالیه
اشباع خاك کمتر از آشوری آی آبیاری خواهد بود. در عمل چنین 

 هایروش . درافتدمیشرایطی پس از یک آبیاری سنگین اتفاق 
 آبشوییزیاد  آبیاری سطحی با عمق آبیاری باال که خاك تا عمق

 کمتر از شوری آی آبیاری تواندمیخاك شوری عصاره اشباع  شودمی
 ایقطرهآبیاری با تواتر باال مثل آبیاری  هایروشباشد. همچنین در 

باال کمتر  آبشویی به دلیل چکانقطرهشوری عصاره اشباع خاك زیر 
خاك یکی دیگر از عواملی  بافت از شوری آی آبیاری خواهد بود.

ای بر توزی  آی و نمک در خاك مؤثر که در روش آبیاری قطره است
های با بافت متوسط و سنگین حرکت افقی آی زیر است. در خاك

های ریزبافت های شنی است. در خاكسطح خاك بیشتر از خاك
رو عرض از نیروی جاذبه هستند و ازاین تربرجستهنیروهای کاپیالری 

ها آن است. برعکس در خاكسطح خیس شده خاك بیشتر از عمق 
تر از حرکت افقی است. با بافت درشت حرکت عمودی آی برجسته

های محلول در آی نیز متأثر از حرکت آی بوده و در حرکت نمک
-های سنگین تعم  نمک در سطح در فاصله بیشتری از قطرهخاك

گونه که در گیرد. همانهای سبک صور  میچکان نسبت به خاك
 شاره شد.ا بدان باال



  5...یقطره ا یاریکاربرد آب شور در آب

 
 

تعم   شورآیای در استفاده از اصلی آبیاری قطره ضعفنقطه
خیس شده است. این موضوع برای  نمک در نزدیک پیرامون سطح
ها نسبت چکانقطرهمحل استقرار  محصوال  زراعی و در ارتباط با

 ویژهبهبه ردیف کاشت گیاه حا ز اهمیت است. برای گیاهان ردیفی و 
 بایستمینیمه حسا  به شوری لوله جانبی  برای گیاهان حسا  و

انعام  مؤثر روربهبر ردیف کشت گیاه منطبق باشد تا کنترل شوری 
ممکن  ، گیردگردد. وقتی لوله جانبی دورتر از ردیف گیاه قرار می

ها در ناحیه شور قرار گیرند. الگوی آبشویی در آبیاری است ریشه
ای جانبی جابعا هقتی لولهای و اثر آن بر الگوی شوری خاك وقطره
 قرار گیرد. موردتوجهبایست شوند میمی
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 ایتخمین جزء آبشویی در آبیاری قطره
ای های آبیاری جزء آبشویی در آبیاری قطرهدیگر روش برخال 

نماید. در زیر تغییر می چکانقطرهاز  بافاصلهثابت نیست و 
و با افزایش فاصله افقی از مقدار جزء آبشویی بیشترین  چکانقطره
خیس شده جزء  یابد. در پیرامون سطحکاهش می چکانقطره

مقدار تعم  نمک در این  بیشترینرسد و لذا آبشویی به صفر می
 در اررا . با توجه به تغییر نمودن جزء آبشویی دهدناحیه رخ می

میسر نیست.  آسانیبهچکان تخمین جزء آبشویی در این روش قطره
( مقایسه مقدار آی LFهای محاسبه جزء آبشویی )یکی از روش

( ETبا مقدار تبخیر و تعرق گیاه ) AWصل رشد )مصرفی در رول ف
 باشد:با استفاده از فرمول زیر می

LF= 1- ET/AW               (1)  
مقدار آی مصرفی کمتر یا برابر با  کهدرصورتیبر اسا  معادله فوق 

 در حالی . اینمقدار تبخیر و تعرق باشد آبشویی امالح رخ نخواهد داد
حتی در ای قطره در آبیاریدهد که ان میکه نتایج تحقیقا  نشاست 

در افتد. اتفاق میچکان در نزدیکی قطرهاین شرایط عمالً آبشویی 
( انعام شد جزء 1111تحقیقی که توسط نایتین گیل و همکاران )
در ایالت ( Frezno)آبشویی در یک باغ بادام در منطقه فرزنو 

شد. در این  یریگاندازهشد می ای آبیاریکالیفرنیا که بروش قطره
درصد تبخیر  105و  155، 05تحقیق تیمارهای آبیاری در سه سطح 

بود. بر اسا  معادله فوق برای  شدهگرفتهو تعرق بادام در نظر 
درصد آبشویی اتفاق نخواهد افتاد و برای تیمار  155و  05تیمارهای 

اما نتایج ؛ درصد خواهد بود 33درصد جزء آبشویی برابر با  105
درصد برای  9تا  2ها نشان داد که جزء آبشویی واقعی گیریازهاند

 39تا  31درصد و  155درصد برای تیمار  22تا  15درصد،  05تیمار 
آمد. لذا معادله فوق و دیگر  به دستدرصد  105درصد برای تیمار 

های تخمین جزء آبشویی که متوسط شوری منطقه توسعه روش
ای مناسب نیستند. دلیل آبیاری قطره گیرند برایریشه را در نظر می

توزی  رروبت و نمک در که گفته شد الگوی  رورهماناین امر 
 ها است.چکانقطرهاررا  

به ای که تخمین جزء آبشویی در آبیاری قطرهبا توجه به این
مشکل  چکانقطرهتغییرا  آن در سطح خیس شده اررا   یلدل

در اررا  لوله جانبی گردد که شوری خاك در است، توصیه می
با مقایسه آن با آستانه تحمل مختلف پایش گردیده و  مقار  زمانی
که آیا مقدار آبشویی کافی است یا خیر. مشخص نمود به شوری گیاه 

آبشویی  جزء ناکافی بودن مقدار دهندهنشاناز آستانه  تربزرگمقادیر 
به خت و انداز دردر زیر سایه یبردارنمونهدر باغا  محل است. 

برای گیاهان ردیفی تواند باشد. سانتیمتری از درخت می 35 فواصل
 یلبه دلر ردیف کاشت گیاه باشد لوله جانبی منطبق ب کهدرصورتی

برداری در نمونهها در اررا  خط لوله بهتر است محل   ریشهتعم
 ,Hanson and May) باشد سانتیمتری از خط لوله 10فاصله 

2011). 

 یریگجهینت

نسبت به دیگر  شورآیای در استفاده از روش آبیاری قطره
ای که آبیاری قطرهاول اینمزیت است. دو  یداراهای آبیاری روش

-شود. دوم اینباعث تعم  شوری بر روی برگ در حین آبیاری نمی

آبیاری زیاد رروبت و شوری خاك نزدیک  ای با دورکه آبیاری قطره
. نتایج داردن نسبتاً ثابت نگه میزما در رولای را خطوط قطره

تحمل گیاه به شوری آبیاری دهد که با این روش تحقیقا  نشان می
 ان انتظار عملکرد بهتری را داشت.توو می یافتهیشافزا

تغییرا   برعکس) چکانقطرهاررا  در تغییرا  شوری خاك 
تواند حتی کمتر که می چکانقطرهدر زیر  کمترین مقداراز رروبت( 

به چندین برابر افزایش در حاشیه سطح از شوری آی آبیاری باشد 
این اتفاق نتیعه تغییر جزء آبشویی در اررا  رسد. میخیس شده 

پایش ها، برای ارالع از وضعیت آبشویی نمکها است. چکانقطره
 ضروری است.چکان شوری خاك در اررا  قطره
  و نیمه برای گیاهان حسا ویژهبهبرای گیاهان ردیفی و 
بر ردیف کشت گیاه  بایستمیای قطرهحسا  به شوری لوله جانبی 

انعام گردد. وقتی لوله  مؤثر روربهمنطبق باشد تا کنترل شوری 
ها در ناحیه گیرد ممکن است ریشهجانبی دورتر از ردیف گیاه قرار می

 شور قرار گیرند.
اده از ای برای استفهای بارز روش آبیاری قطرهعلیرغم ویژگی

ی رراحی، اجرا و اصول صور بهاین روش اگر های شور آی
و شکست محصول  تواند موجب از دست رفتنردد مینگ برداریبهره

 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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