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در سطحي زير قطرهاي آبياري اثر
محصوالت كشاورزي برخي آبياري در WUE افزايش

چكيده
اهميت زيادي  حائز خشـك و نيمه خشـك مناطق در خصوصًا كشـاورزي محصوالت آبياري (WUE) د ر كارآيي مصرف آب افزايش
مورد آب ميزان كه برآورد صحيحي از آبي گياهان نياز تعيين مدلهاي كاربرد به همراه اصالح روشهاي آبياري راستا در اين است.
اثرات ارزيابي منظور به اين تحقيق،  د ر دارند. نقش بسـزايي فوق در افزايش عامل دهند، ارائه مناسـب آبياري زمان و گياهان نياز
رقم در دو زميني محصول سيب چهار ، ET-HS آبي نياز مدل اسـتفاده از شرايط در سـطحي قطرهاي زير آبياري روش از اسـتفاد ه
براي گرديد . كشـت كامًال تصادفي بلوكهاي طرح آزمايشـي با جداگانه در قطعات و انتخاب بادمجان گوجهفرنگي و نويتا، و مارفونا
قطرهاي سـانتيمتر، آبياري ۱۵ عمق د ر زيرسـطحي قطره اي آبياري سـطحي، تيمارهاي آبياري قطرهاي فوق محصوالت از هريـك
شد استفاده ET-HS آبي مدل نياز از تيمارها، كليه در شد. طراحي پشته و جوي سطحي سانتيمتر، آبياري ۳۰ عمق در زيرسطحي
آبياري قطرهاي همزمان كاربرد كه ميدهد نشـان تحقيق اين حاصل از نتايج گرديد . تعيين آن اسـاس آب آبياري بر ميزان و دور و
در دانكن آزمون اساس بر كه به طوري شده، آب مصرف كارآيي توجه قابل افزايش به منجر مورد مطالعه محصوالت د ر زير سطحي

است. تيمارها بوجود آمده ساير با تيمار اين بين ۵ درصد اختالف معنيدار سطح
 

ET-HS مدل گوجهفرنگي، آب، مصرف کارآيي زميني، سيب بادمجان، زيرسطحي، قطرهاي آبياري کليدي: کلمات
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Pajouhesh & Sazandegi No:73 pp: 156-162

Effect of using sub-surface drip irrigation to increasing WUE in irrigation of some crops
By:P. Najafi.,College of Agriculture, Islamic Azad University, Khorasgan Campus, Isfahan
Increasing of Water Use Efficiency (WUE) is a fundamental remedy to food production under conditions of water 
scarcity. The aim of this study was to evaluate the potential for water saving and yield improvements with use of 
ET-HS model and subsurface drip irrigation. For this purpose, four irrigation treatments were installed in a silty loam 
soil at an experimental farm near Isfahan city of Iran in 2000 and 2001. The treatments were included Surface drip 
irrigation (DI), Sub surface drip irrigation in 15 cm depth (SDI15), Sub surface drip irrigation in 30 cm depth (SDI30), 
Furrow irrigation (FI).These treatments were repeated for potato in two genus of Marfona and Navita (which they are 
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مقدمه
رنج منابع آب شيرين لحاظ كمبود ــدت از به ش كشور كه ــرايطي ش در
جدي مسئله يك صورت به آب منابع بحران ــئله مس در درازمد ت مي برد و
ارتقاء بهره وري و آب مصرف راندمان كارآيي افزايش به ــت، توجه اس مطرح
ارتقاء ــرايط، ش اين در ــت. اس اجتناب ناپذير ضرورت ــك ي ــاورزي كش آب
دو گياهان، ــورد نياز م آب ارزيابي روش هاي و اصالح آبياري ــتم هاي سيس
و در افزايش کارآيي است راهگشا مقصود اين به كه در نيل ــت اس راهكاري

مؤثرند. آب مصرف
عمقي، نفوذ کاهش همچنين و آب و ــاک از خ ــطحي کاهش تبخير س
تحقيقي May در ــد Henson .(۱۲) و د ه ــش افزاي را ــرف آب ــي مص کارآي
ــاي فارو روشه با ــه مقايس در قطرهاي آبياري روش که ــد گرفته ان ــه نتيج

ميگردد  ــاک کنترل ــوري خ افزايش مييابد، ش محصول عملکرد ــي باران و
ــطحي س زير آبياري قطرهاي روش ــود (۸). ميش ــي کنترل زهاب زهکش و
(ASAE)۲ آمريکا مهندسان کشاورزي تعريف انجمن ــاس اس بر که (SDI)۱

قرار خاک ــطح زير س قطره چکانها در که ــت اس قطرهاي آبياري نوعي روش
ميگيرند(۴).

كه  آبياري است روشهاي جمله (SDI) از ــطحي س زير قطرهاي آبياري
در اين روش اولين بار است. يافته گسترش دنيا مختلف دهه اخير، در نقاط در
آبياري روش مصالح بهبود تد ريج با به و مطرح شد كاليفرنيا در ۱۹۵۹ ــال س
توجه اخير با هاي سال در كه طوري به يافت، توسعه نيز روش قطرهاي، اين
از پساب فاضالب، مجد د و بحث استفاده زيستمحيطي مطرح شدن مسائل به
در آن اثرات و آن كاربرد با در ارتباط متعددي تحقيقي ــات گزارش مقاالت و

گرديد(۶). ارائه آبياري در آب متعارف غير منابع كاربرد شرايط
ــاورزي،  محصوالت كش عملكرد د ر SDI ــتم سيس ــرات اث ــاط ارتب در
همكاران و Phene ــه از جمل ــت. اس ــيد ه رس انجام ــي به مختلف ــات مطالع
در ذرت ــول محص عملكرد ــود بهب د ر SDI روش ــرد كارب ــد كه د ريافتن
Hutmacher همچنين .(۱۳) است موثر آبياري روشهاي ــاير س با ــه مقايس
براي فارو با روش آبياري را سانتيمتري ۴۰ SDI در عمق روش همكاران و
SDI روش د ر و نتيجهگيري كردند كه ــه نمودند مقايس گياه يونجه آبياري

ordinary genus potato in Isfahan region), tomato and eggplant. In this research, a randomized complete block design 
of three replications was employed for each crop. Also, in all of these treatments, crops water requirement and time 
irrigation scheduling were determined by ET-HS model. For this purpose, maximum and minimum temperature were 
measured daily and filled in the model. Based on the results of this research, SDI15 has the most efficient use of water 
in the production and it is substantially different from other treatments, which were about 7.84, 3.84, 13.15 and 11.64 
kg/m3 in Marfona, Navita, tomato and eggplant respectively. Also, results show that the highest yield was obtained 
from SDI15 in Marfona, Navita and eggplant and from DI and SDI15 in tomato. A part of this increasing yield in 
SDI15 was related to better soil moisture in the root zone, less water runoff and less surface evaporation. Additionally, 
the results showed high reduction surface evaporation was obtained in SDI treatments. Finally, it can be concluded 
that the subsurface drip irrigation, with drippers installed at a depth of 15cm, and implementation of ET-HS model for 
estimating irrigation scheduling, is the best condition for Moefona, Navita, tomato and eggplant.

Key Words: Eggplant, ET- HS model, Potato, Subsurface drip irrigation, Tomato, Water use efficiency

SDI روش در عين حال در و افزايش يافته است ۲۰ درصد محصول عملكرد
.(۹) فارو بوده است آبياري روش د رصد آب مصرفي ۹۴ ميزان

ــطحي،  كاهش روآناب س تبخير، كاهش و همكاران Oron ــن همچني
علفكشها راندمان هرز، افزايش بهتر علفهاي كنترل عمقي، نفوذ كاهش
برگ و ــاخ ش آلودگي كاهش آب، و خاك منابع آلودگي كاهش نتيجه در و
كاهش آب، از منابع غير متعارف شده در شرايط استفاده ــت محصول كش و
ــطح س در امكان طراحي آلوده، آب ــا ب و كارگران ــوم عم ــتقيم مس تماس
سيستم بهتر و كنترل بادخيز و پرشيب منطقة خاك سنگين، باال، ايستابي

داشتهاند (۱۱). بيان SDI روش خاص مزاياي را آبياري
متعد دي مدلهاي و روشها تاكنون ــاه گي آبي نياز ميزان تعيين براي
در ــت. اس نموده ارائه را ET-HS مد ل نجفي جمله از كه ــت اس ــد ه ش ارائه
حداكثر، ــل و حد اق حرارت درجه و گياه ــد رش ــرايط مبناي ش بر مد ل اين
روش به مدل اين مي شود (۱). مشخص آبياري و زمان نياز مورد آب ميزان
نيمه و خشك مناطق براي همكاران و نجفي توسط كه ــاماني هارگريوز- س
سطحي تبخير رطوبتي، شوري، ضرايب به و است شده اصالح ايران خشك
ــود، ميش تعيين ــرايط گياه ش به توجه با روزانه طور به كه گياهي ضريب و
مدل اين از حاصل نتايج كه ــت اس داد ه نشان ــي ها (۲). بررس ــت اس متكي
به روش ــبت دقت باالتري نس از ايران ــك خش نيمه و ــك خش مناطق براي
نشان نجفي ــيهاي بررس نتايج عالوه ــت (۱۰). به اس برخوردار CropWat
گندم ــاه گي در  ET-HS مد ل ــرايط ش آب در مصرف كارآيي كه ــد ميده

است (۱). متعارف شرايط بيشتر از

ET-HS مدل
در مناطق خشک گياهان تعيين دور و نياز آبي منظور مدل ET-HS به
سهل آب ميزان مدل در اين ــت (۱). اس شده طراحي ايران ــک خش نيمه و

:(۱) ميشود تعيين ۱- رابطه رشد از د وره ام j روز در الوصول
     

    (۱)
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كه در آن
و گياه نوع ــاس اس بر مد ل د ر كه مجاز تخليه ــب حداكثر :ضري MAD

مي شود، تعيين روز آن پتانسيل تعرق تبخير و
نسبت حجمي، حسب بر استفاده قابل :كل آب

متر، حسب بر ريشه توسعه :عمق Z
حجمي، نسبت حسب بر بحراني عمق در آب جذب ضريب : WUcq

آبياري، بعد از ام i :روز i
رشد . ام دوره j روز: j

تبخير ــوع مجم ــه ــود ك ش مي انجام ــي زمان ــاري آبي ــد ل م ــن اي د ر
آبياري i ام بعد از روز تا قبلي آبياري انجام تعرقواقعي گياه از روز و

ام i روز در گياه واقعي تعرق و تبخير باشد. RAW(I,j)از ــتر بيش مساوي يا
شده است: تعيين ۲- از رابطه رشد دوره ام j روز و در آبياري از بعد

(۲)
   

كه در آن
شوري، تنش به مربوط :ضريب

رطوبتي، تنش به مربوط ضريب :Km(I,j)
رشد ، دوره ام j د ر روز گياهي :ضريب
ارتفاع آبدهي،  به سطحي :نسبت تبخير  

سطحي، تبخير :ضريب Ke(I,j)  
رشد. دوره ام j روز در پتاسيل  ET۰(I,j):تبخير و تعرق

شوري شود مي گرفته فاصله آبياري اول روز از چه هر كه است روشن
پيدا كاهش ــرق گياه تع در نتيجه تبخير و مييابد و افزايش ــاك خ عصاره
:(۱) ميشود تعيين ۳- رابطه از شوري تنش ضريب اساس اين بر ميكند.

(۳)

 

آن در كه
واحد شوري، يك ازا, به محصول كاهش صد :در

شوري، نسبت به العمل گياه :ضريب عكس Ky
ميزان اساس بر آبياري بار هر در كه خاك اشباع عصاره ــوري ش : ECe

شود. مي تعيين ريشه توسعه عمق در آبشويي برخه و آبياري آب شوري
آستانه شوري حد نوع گياه، ــاس براس شوري ــتانه حد آس :ECet
FAOاز رابطه ــويي برخه آبش و محصول براي توليد حداكثر آب آبياري

و(۵).

رطوبت از بيالن كه آبياري از i ام بعد روز د ر خاك : نقصان رطوبتي Dri
،(P-RO)موثر بارندگي ،(Dri-۱و)  i-۱ روز ــي رطوبت نقصان طريق از ــاك خ
عمقي ميزان نفوذ و (ETc) گياه تعرق و ، تبخير (CR)موئينگي ،(I)ــاري آبي

آيد (۳): بدست مي صورت رابطه-۴ (DP) به

(۴)

از رابطه  همكاران و Allen توصيه بر اساس خاك رطوبتي   ضريب
:(۳) شود مي تعيين ۵-

(۵)
                                          

        
عمق ــاس خاك بر اس ــتفاده اس قابل آب كل آن د ر ــه ك

رشد است. دوره jام وروز آبياري iام روز توسعه ريشه در
گياهي از ضرايب ــتفاده با اس ــد رش د وره طول در گياهي ضريب نمود ار
۵۸ ترسيم شماره FAO ارائه شده در بر اساس مقادير نهايي و اوليه، مياني
دوره ام j روز در گياه اساس ارتفاع در نمود ار بر موجود مقادير ميشود (۳).
حد اقل نسبي رطوبت و (U۲) متري ۲ ارتفاع در باد متوسط سرعت ،hj رشد
ام j روز با منطبق روز اصفهان در منطقه بلند مدت آمار اساس بر (RHmin)

ميشود (۳): اصالح ۶- رابطه طريق از رشد دوره

(۶)

      
  

ــد   رش ام د وره j روز در گياهي ضريب حد اكثر آن  در كه
Philipرابطه اساس بر ارتفاع آبدهي سطحي به تبخير نسبت همچنين است.
محاسبه رابطه -۷ زمين باشد، از ــطح س زير آبدهي منشا، كه ــرايطي ش در

:(۱۴) ميگردد

(۷)
                                                  

ثابت پارامتر و  متر سانتي حسب بر ريريپر عمق نصب d آن در كه
است شده آورد بر لومي خاك د ر كه خاك بافت ــاس بر اس

.(۷)
صورت به همكاران و Allen رابطه اساس بر (Ke) سطحي تبخير ضريب

:(۳) مي شود محاسبه ۸-

(۸)

از ــد رش ام دوره j در روز گياهي) Kcbmax (حداکثر ضريب آن كه در
ميشود (۳): تعيين ۹- رابطه

(۹)
 

آبياري قطرهاي زيرسطحي... اثر
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محيط few همچنين
j ام روز در را نيست در معرض تبخير كه را زمين ــطح س ــده ش خيس

ميشود (۳): محاسبه ۱۰- از رابطه ميدهد و نشان رشد دوره

(۱۰)

fw ــد و رش د وره طول در گياهي ضريب ــل حداق Kcbmin آن د ر ــه ك
دارد. آبياري روش به بستگي كه شده خيش سطح نسبت

اول بعد از روز طي چند د ر ــت) اس نياز ۸ به آن رابطه در كه ) Kr اما
كه ميزان ميشود و زماني يك فرض ميباشدكه برابر از يك ــتر بيش آبياري
در معرض الوصول ــهل س رطوبت از (De) ــطحي س خاك د ر رطوبت تخليه
خواهد شد از يك كمتر آن شود. مقدار بيشتر (REW) سطحي خاك تبخير

ميشود: -۱۱ محاسبه آن از رابطه صورت مقد ار اين در كه

(۱۱)

                                               
REW و ــطحي س خاك تبخير ــرض در مع ــت رطوب TEW كل در آن ــه ك
خاك از رطوبت تخليه ــزان و De مي ــطحي س خاك الوصول ــهل س رطوبت

شود: مي محاسبه ۱۲- رابطه از آبياري بعد از ام i روز براي كه سطحي
               

(۱۲)

ــبه محاس ۱۳- رابطه ام از i ــطحي در روز س تبخير فوق رابطه د ر ــه ك
شود: مي

(۱۳)
                                                      

و هارگريوز ــده اصالح ش رابطه ــاس اس تعرق بر و تبخير مدل ــن اي در
خشك ايران نيمه و خشك مناطق براي همكاران و نجفي ــط توس ــاماني س
حرارت درجه درجه حرارت حداكثر و طريق ورود روزانه روزانه از صورت به

:(۲) مي شود محاسبه ۱۴- رابطه اساس بر حداقل

            (۱۴)

جغرافيايي ــرض ع ــاس اس كه بر ــت اس ضريب ثابتي a فوق ــه رابط د ر
حداقل متوسط و حداكثر اختالف و ماه هر روشنايي متوسط ساعت منطقه،
منطقه آن براي رابطه در و تعيين مد ت بلند آمار ــاس اس بر در هر ماه دما

شود (۲). مي منظور
گياه، ــرايط ش و منطقه به مربوط اوليه كردن اطالعات وارد با نهايت د ر
برنامه ــر حداكث و حداقل ــرارت ح د رجه روزانه ــودن نم وارد با تنها ــدل م

گياه مورد چهار ــراي ب ــاس، مد ل اس اين نمايد. بر مي ــخص مش آبياري را
نصب با ــاري آبي مدت طول در و ــد ه ش كاليبره ــور مذك منطقه ــه و مطالع
گرديد . اعمال ــدل م تحقيق محل در حد اكثر و حداقل ــنج دماس عدد يك
بافت رطوبت نسبي، باد و ــرعت س مد ت بلند آمار توجه با با ــيون كاليبراس
طول گياهي، ضريب ــل قبي ( از مورد مطالعه ــات گياهان خصوصي و ــاك خ
در وارد نمودن و مقطع) هر در گياه ارتفاع و ريشه توسعه عمق و رشد دوره

ميپذيرد. صورت فوق روابط

روشها و وسايل
است طوالني نسبتًا خشكي د وره با ــك خش اقليم داراي اصفهان منطقه
سالهاي در منطقه بارندگي متوسط ميباشد. فاقد بارندگي ــتان تابس در و
به و حداقل حداكثر حرارت د رجه ــط متوس ۱۳۱ ميليمتر و ،۱۳۶۷-۱۳۷۷
تحقيق، اجراي ــور منظ به ــد. مي باش ــانتيگراد س درجه ۹/۵ و ۲۳/۱ ترتيب
بافت شد. انتخاب اصفهان ــتان شهرس شرقي جنوب در ــي آزمايش مزرعهاي
لوم سانتيمتر ۹۰ تا ۳۰ از لوم و ۳۰ سانتيمتر عمق تا انتخابي مزرعه خاك
قطره اي آبياري روش از ــتفاده اس اثرات ارزيابي به منظور است. بوده ــني ش
زراعي سالهاي در ،ET-HS از مدل نياز آبي استفاده شرايط در زيرسطحي
گوجه نويتا، و رقم مارفونا دو د ر محصول سيب زميني چهار ۱۳۸۰ و ۱۳۷۹
كامًال بلوكهاي آزمايش جداگانه با قطعات و در انتخاب بادمجان و ــي فرنگ
تيمارهاي فوق محصوالت هريك از براي تكراركشت گرديد. سه در تصادفي

شد: منظور زير
پشته و - آبياري جوي FI تيمار

قطره اي سطحي آبياري - DI تيمار
سانتيمتر ۱۵ عمق سطحي در زير آبياري قطره اي SDI۱۵- تيمار
سانتيمتر ۳۰ عمق سطحي در زير آبياري قطره اي SDI۳۰- تيمار

اثرات ــد که ش طراحي نحوي به مختلف ــاي در تيماره ــت كش فواصل
ــه س تيمار هر در تكرار هر ــراي ب ــند. باش ــته ند اش يكد يگر روي بر متقابل
سانتيمتر ۹۰ بادمجان و و گوجه فرنگي براي ــانتيمتر س فاصله ۷۵ با رد يف
منظور متر ۵ معاد ل رد يف طول هر ــد. ش گرفته نظر ــيب زميني در براي س
انجام ــط وس هر تيمار از رديفهاي ــول در محص از نمونه برداري ــد. گردي
نمونه باقيمانده متر ــه س از و حذف طرف هر از متر يك كه طوري به ــد ، ش
فرعي لـولـههاي قطر قطرهاي، ــاري آبي تيمارهاي گرديد. در ــرداري انجام ب
نوع و گرد يد ــي طراح متر ــانتي ۳۰ س فاصله قطرهچكان ها ــر و ميليمت ۱۶
ليتر ۲/۵ در قطرهچكانها دبي شد. انتخاب خط داخل نوع از قطرهچكان ها
بود. به خطناچيز انتهاي و ابتدا در آبد هي اختالف گرديد. ساعت تنظيم در
و دور شد و استفاد ه ET-HS آبي نياز مدل فوق از تيمارهاي كليه در عالوه،

گرد يد. آبياري بر اساس آن تعيين آب ميزان

نتايج
يك هر عملكرد ، ــت برداش زمان در آبياري، تيمارهاي پس از اعمال
جدول ۱ ــد. ش تبديل هكتار و به تن د ر تعيين مطالعه مورد از تيمارهاي
جدول اين در همچنين ميدهد. ــان نش را تيمارها اين عملكرد ميانگين
جداگانه به طور درصد ۵ ــطح دانكن در س طريق آزمون از حاصل ــج نتاي
است. بر اساس اين گرفته قرار ــه مقايس مورد محصوالت، از هريك براي
عملكرد به ترتيب بيشترين مارفونا رقم زميني ــيب س محصول د ر جد ول،
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بوده پشته و و جوي ۱۵ زيرسطحي قطرهاي تيمارهاي آبياري به مربوط
معنيد ار نشان اختالف يكديگر با د و اين د انكن آزمون لحاظ به و ــت اس
و دارد ــرار ق ــطحي س قطرهاي آبياري تيمار بعدي ــطح س د ر ــد. ندادهان
بودن پايين ميشود . مشاهده SDI۳۰ تيمار عملكرد در ــطح س پايينترين
عمق در ــطحي س زير قطرهاي آبياري تيمار يا SDI۳۰ تيمار ــرد در عملك
محيط در كافي ــت رطوب ــدن نش تامين دليل به واقع د ر ــانتيمتر س ۳۰
همزمان اعمال واقع ــد. در ميباش گياه رشد اوايل در بهخصوص ــه ريش
به منجر ــانتيمتر س ۳۰ عمق در ــا قطره چكانه ــب نص و ET-HS ــد ل م
ــرد ــد يد عملك ش كاهش در و گرديده ــاك خ ــطح س در رطوبتي ــش تن

ــت اس بد يهي ــت. اس بوده موثر محصول
از طريق ــي رطوبت ــاز پي نقصان ــران جب
مدت افزايش يا ــتم سيس ــار فش افزايش
منجر ولي ــت اس آبياري امكانپذير زمان
راند مان آب و ــرف ــي مص ــش كارآي كاه
نصب به گياه مقابل در ــود. آبياري مي ش
ــانتيمتر س ۱۵ ــق در عم ــا قطرهچكانه
داده ــان نش مثبتي ــيار بس العمل عكس
عملكرد ــترين بيش ــه ك نحوي به ــت اس
ــاهد ه مش تيمار اين د ر ــدار مق لحاظ به
تيمار ــا چند ب ــر تيمار ه اين ــود. ميش
معني داري پشته اختالف جوي و آبياري
DI و تيمار با ولي عملكرد ند ارد به لحاظ

د ارد. معني دار اختالف SDI۳۰
نويتا رقم ــي زمين ــيب س محصول در
تكرار بيشتري ــدت ش با روند همين تقريبًا
مشابه رقم جدول ۱ بر اساس ــت. اس شد ه
SDI۱۵ تيمار عملكرد در باالترين ــا، مارفون
حتي تيمار اين ولي ــت شده اس ــاهده مش
اختالف نيز ــته پش جوي و تيمار آبياري با
چند هر نويتا رقم ــع واق در دارد. معنيدار
شدن تامين ولي ــت محصولي اس كم رقم
ــعه ريشه توس منطقه د ر ــب مناس رطوبت
محصول ــاي غد هه ابعاد افزايش به ــر منج
با ــه مقايس د ر را محصول عملكرد و ــد ه ش
است. افزايش داده شدت تيمارها به ــاير س
اختالف با FI ــار تيم در محصول ــرد عملک
در ،SDI۱۵ ــاري آبي ــار با تيم زياد ــبتًا نس
آزمون لحاظ به ولي دارد قرار دوم ــطح س
۵ درصد اختالف معنيدار سطح در دانكن
حالت اين د ر است. نداده نشان DI تيمار با
SDI۳۰ تيمار د ر ــرد ترين عملك پايين ــز ني

ميشود. مشاهده
عملكرد ــي فرنگ ــه گوج ــول محص در
از كمي با اختالف SDI۱۵ و DI ــاي تيماره
اين دارند و قرار سطح باالترين در يكد يگر

۱۵ سانتيمتر و ۰ اعماق در ديريپر نصب يكسان اثرات نشان دهنده مطلب
اين همچنين است. محصول عملكرد روي بر ET-HS مدل اعمال شرايط در
در نشان نداد هاند. دار معني اختالف ــته پش جوي و آبياري تيمار با تيمار د و
تفاوت اين ولي با دارد را عملكرد پايينترين SDI۳۰ نيز تيمار محصول ــن اي
ــت اين بدان علت اس ندارد و معنيدار اختالف FI تيمار محصول اين در كه
پياز نقصان و اثرات گرديده ــت كش ــاء نش صورت به گياه تيمار، اين د ر كه

است. كمتر بود ه رشد د وره در ابتد اي رطوبتي
گياه در ــول عملكرد محص ــد با رون اند كي ــرايط ش بادمجان ــاه گي در
زير قطرهاي آبياري ــار كه عملكرد تيم به طوري دارد، تفاوت ــي گوجه فرنگ

رشد دوره در طول سيبزميني مختلف تيمارهاي در سطحي ميانگين تبخير .۱ شکل

رشد دوره در طول بادنجان گوجهفرنگي و مختلف د ر تيمارهاي سطحي ميانگين تبخير .۲ شکل

آبياري قطرهاي زيرسطحي... اثر
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آبياري تيمار عملكرد باالتر از عدد ي لحاظ به سانتيمتر عمق ۱۵ د ر سطحي
تيمار با SDI۱۵ و DI تيمارهاي عملكرد همچنين و ــت اس ــطحي س قطره اي
محصول نيز مشابه اين د ر دارند. معنيدار اختالف (FI) پشته و جوي آبياري
۳۰ عمق در ــطحي س زير قطرهاي آبياري تيمار قبل، عملكرد ــه محصول س

است. ميزان كمترين سانتيمتر
در و تعيين ET-HS ــدل م ــاس اس تيمار بر هر د ر آب مصرفي ــزان مي
در كل آب مصرفي ــاس اس بر لذا گرديد. اعمال محصوالت به آزمايش طول
ــبه محاس WUE ميزان مطالعه، مورد محصوالت عملكرد نهايي تيمار و هر
مطالعه مورد محصول چهار هر WUE را براي مقادير ميانگين ۲ جد ول شد.

ميدهد. نشان
تيمار مطالعه، ــورد م محصوالت كليه در ــدول، اين ج نتايج ــاس اس بر
تيمارها ــاير س با ــه در مقايس را آب ميزان كارآيي مصرف ــن SDI۱۵ باالتري
تيمارها ساير با د رصد ۵ سطح در دانكن آزمون اساس بر بهطوريكه داشته،

عملكرد با ضمن آنكه افزايش اين است. ــد ه ش داده نشان معنيد ار اختالف
توسعه عمق د ر رطوبتي پياز مطلوب شرايط به دارد، ارتباط تيمار اين د ر باال

است. تبخير سطحي مرتبط كاهش قابل توجه و ريشه
دوره طول در را ــاک خ ــطح س از ميانگين تبخير ۲ و ۱ ــكلهاي ش
نشان ــكلها ش اين ميد هد. ــان مطالعه نش مورد محصوالت ــد براي رش
جوي ــار تبخير در تيم ــزان مي ــد، رش دوره در در ابتداي كه ــد ميدهن
و گرفته است ــطح قرار آبياري، در باالترين س مواقع ــته خصوصًا در پش و
تدريج با افزايش به دارد. قرار ــطحي س قطرهاي آبياري تيمار آن از ــد بع
ــت. يافته اس كاهش ــطحي س تبخير ــا ميزان قطرهچكان ه ــب نص ــق عم
وجود حداكثر و ــي رويش ــطه تكامل رشد واس رشد به دوره ــط اواس در
كاهش سطحي لحاظ تبخير از تيمارها بين اختالف ــايهاندازي س ــطح س
به رو پوشش سبز كه دوراني و گياه ــيدگي رس دوره در مجدد ًا مييابد و
و رشد ابتداي دوره مشابه مجددًا ــطحي مي گرايد، ميزان تبخير س زرد ي

DISDI۱۵SDI۳۰FIمحصول

زميني (مارفونا) ۲۸/۱b۴۶/۱a۷/۴c۴۵/۱aسيب

(نويتا) زميني ۸/۱bc۲۲/۶a۵/۵c۱۱/۶bسيب

فرنگي ۵۲/۸a۵۲/۴a۳۷/۴b۴۴/۱abگوجه

۴۱/۳ab۴۶/۴a۲۵/۴c۳۷/۱bبادمجان

DISDI۱۵SDI۳۰FIمحصول

زميني (مارفونا) ۴/۷۹b۷/۸۴a۱/۲۶c۵/۳۰bسيب

(نويتا) زميني ۱/۳۷b۳/۸۴a۱/۰۱b۱/۳۶bسيب

فرنگي ۱۰/۷۰b۱۳/۱۵a۱۰/۶۴b۶/۵۱cگوجه

۸/۳۸b۱۱/۶۴a۷/۲۳bc۵/۳۸bبادمجان

روش دانكن* به آن مقايسه و هكتار در تن برحسب مورد مطالعه عملكرد محصوالت ميانگين -۱ جدول

است. معنيدار اختالف دهنده غيرمشابه نشان حروف و ندارد وجود معنيدار تيمارها اختالف بين که است اين د هنده مشابه نشان حروف ٭

دانكن روش به مقايسه آن و متر مكعب بر كيلوگرم مطالعه برحسب مورد محصوالت در WUE ميزان ميانگين جدول ۲-

است. معنيدار اختالف دهنده غيرمشابه نشان حروف و ندارد وجود معنيدار تيمارها اختالف بين که است اين د هنده مشابه نشان حروف ٭
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گياه افزايش مييابد. ــعه توس
به ــبت نس بادنجان و گوجه فرنگي ــراي ب خاک ــطح از س تبخير ميزان
پديده باعث اين بيشتر است. ــتان تابس فصل علت ــيبزميني به س محصول
قطره اي زير آبياري كاربرد در شرايط ــد ه ش آب صرفهجويي حجم كه ــد ه ش
WUE بهبود در جويي صرفه اين باشد و بيشتر رشد گياه ابتداي سطحي در

است. بادنجان مشهود و گوجه فرنگي محصوالت

نتيجهگيري
ــتمهاي  سيس بهبود و ــاري ــي برنامه آبي ارزياب ــيوههاي ش ــالح اص
كشاورزي در آب مصرف كارآيي ارتقاء در كه ــت محوري اس دو آبياري،
ــرايط ش در آبياري روش ــن تحقيق چند ين اي در ــزايي دارد. بهس ــر تاثي
حاصل نتايج ــد. گرفتن قرار ــه هم مورد مقايس با ET-HS ــدل ــرد م كارب
نويتا)، و ــا مافون ــيبزميني (ارقام س براي كه داد ــان نش ــن تحقيق اي از
در عمق ــطحي س زير قطرهاي ــاري آبي و بادنجان روش ــي فرنگ ــه گوج
(WUE) آب مصرف ــي آي كار معنيدار افزايش ــر به منج ــانتيمتر س ۱۵
تبخير سطحي در قابل توجه كاهش به توجه افزايش با ــت. اين اس ــد ه ش
محل در رطوبت همچنين تزريق ــطحي و س زير قطرهاي آبياري ــرايط ش

است. بوده ريشه توسعه عمق
به ــه توج ــود كه با ميش توصيه ــق، ــن تحقي اي ــج نتاي ــاس اس بر
ارزش همچنين و مطالعه ــورد م محصوالت د ر آب باالي ــبتًا نس مصرف
جهت الزم در اقدامات كمبود آب، ــي از ناش ــكالت مش و آن اقتصاد ي
كاربرد مدل كنار در ــطحي س زير قطرهاي آبياري روش كردن ــي اجراي
و براي ــده ش انجام دارد نياز اقليمي اطالعات حداقل ــه ــه ب ET-HS ك

يابد. گسترش مختلف مناطق
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