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 پیشگفتار

در زراعددت گندددم مقولددۀ جدیدددی اسددت. مبددا ی    )تیددپ( ایاسددتفاده از آبیدداری قطددره 

 هدای ای  ددارد، امدا تجربده   هدای آبیداری قطدره   علمی آن تفاوت چنددا ی بدا دیگدر روش   

هددای بیشددتری دارد. در ایددن  بررسددیعملددی و کدداربردی آن ا دددک اسددت و  یدداز بدده   

 وشتار، ابتددا بده مسدائل آب و زراعدت گنددم پردادتده شدده و پدد از آن در چهدار زیدر           

)تیدپ( در زراعدت گنددم و اهدم مسدائل       ایقطدره های مدرتب  بدا آبیداری    پژوهش بخش

دسدت آمدده از آ هدا بده تف ید       )تیدپ( در گنددم و  تدایج بده     ایقطدره مربوط به آبیاری 

هدای مدورد   اهدم پدژوهش   ده اسدت. سدپد دسدتاوردها و روش کداربرد آ هدا،     بررسی شد 

 ی کددداربردی و هددداتوصدددیه هدددای تحقیقددداتی و میددددا ی،هدددا(،  یددداز یددداز )کاسدددتی

 های میدا ی ارائه شده است.تجربه

 

 مقدمه

شدود و مندابع آبدی محددودی     یمد کشورهای دشد  و کدم آب محسدوب     جمله ازایران 

از هددر واحددد آب مصددرفی مقدددار محصددول     کددهدارد. بدده همددین دلیددل تزم اسددت   

 بیشتری تولید شود. 

  دید  بده    متوسد  گندم، ی ی از محصوتت استراتژی  کشدور، بدا سدطی زیدر کشدت      

کشددت آبددی، بیشددترین مقدددار مصددر  آب را در بخددش کشدداورزی    ه تددار دو میلیددون

(. بدا توجده بده میدا گین حجدم آب کداربردی گنددم در        0311و هم داران،   احمدی) دارد

(، میدد ان آب 0312متددر م عددب آب در ه تددار )بانددا ی و هم دداران،      1011کشددور، 

میلیدارد مترم عدب در سدال تخمدین      00کاربردی این محصدول در کدل کشدور   دید      

یددن محصددول و در تیجدده   شددود. بنددابراین کدداهش مصددر  آب در کشددت ا   زده مددی

 تولیددد پایدددار آن ضددرروری اسددت. در ایددن راسددتا،   منبددوروری آن بددهافدد ایش بهددره

بدالقوه   هدای کنندد تدا هدر ید  بده  وبدۀ ددود توا دایی        هدای مختلفدی تدمش مدی    گروه
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تدرین عوامدل تاثیرگدذار بدر افد ایش عمل درد       موجود را به عمدل   دید  کنندد. از مهدم    

، رنددم پددایین بددودن سددطی زیددر کشددت گندددم آبددیبددهگندددم،  حددور مصددر  آب اسددت. 

، سهم تولید گندم آبدی بده مراتدب بیشدتر از سدهم تولیدد گنددم دیدم          سبت به گندم دیم

بهیندده از منددابع آب موجددود و قابددل استحصددال و    رضددرورت اسددتفادبنددابراین،  .اسددت

. بددرای رسددیدن بدده ایددن اسددت اجتندداب  اپددذیرآب واقعددی مصددر   وریبهددرهافدد ایش 

ای، اهمیدت داصدی   هدای مناسدب آبیداری، از جملده آبیداری قطدره      ا تخداب روش هد ، 

 دارد.

کده در ایدن  وشدتار     "وری آببهدره "و  "آب مصدر  شدده یدا آب آبیداری      "دو عبارت 

 ا د. صورت زیر تعریف شدهکار برده شده است بهبه

  آب مصرف شده یا آب آبیاری

طددور  ادددال  از مقدددار آبددی کدده بددهآب مصددر  شددده یددا آب آبیدداری عبددارت اسددت از 

 طریق آبیاری به م رعه وارد شده است. 

 آب آبیاری وریبهره

آب عبددارت اسددت از  سددبت عمل ددرد دا ددۀ گندددم )کیلددوگرم در       وریبهددره

 ه تار( بر مقدار آب کاربردی )مترم عب در ه تار( 

هددای گذشددته )تیددپ( در گیاهددان ردیفددی از سددال  ایاسددتفاده از آبیدداری قطددره

شروع شد. گندم ازجمله گیاها ی اسدت کده آرایدش کاشدت آن بدا سدایر گیاهدان ردیفدی         

)تیددپ( در  ایما نددد سددیب زمینددی، چنندددر قنددد و دیددار متفدداوت اسددت و آبیدداری قطددره 

هدای ادیدر رو بده توسدعه گذاشدته      زراعت گندم در دو دهدۀ ادیدر رایدج شدده و در سدال     

 است.  

شددود، یمددطحی و بددارا ی اسددتفاده ی سددهدداروشاز  عمدددتاًبددرای آبیدداری گندددم 

ی در آبیداری بدارا ی، فقددان شدرای  مناسدب      بداد بردگد  اما با توجده بده تلفدات تبخیدر و     

ی  امناسددب در روش آبیدداری سددطحی و محدددودیت  ورزددداکما نددد تسددطیی زمددین و  
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ی اقطددرهدر آب آبیدداری و همینددین مسددایل کددارگری، کشدداورزان بدده اسددتفاده از روش  

ی )تیددپ( اقطددره. اسددتفاده از روش آبیدداری ا دددآوردهری گندددم روی ( بددرای آبیددا0)تیددپ

یی در میدد ان آب آبیدداری در بخددش کشدداورزی و افدد ایش  جددوصددرفهتوا ددد سددبب یمدد

)تیددپ( گندددم بددا  ایمصددر  آب شددود. بددا ایددن همدده، توسددعۀ آبیدداری قطددره وریبهددره

فددق از آن صددورت موای از کشدداورزان بددههددایی همددراه اسددت. پددارههددا و ابهددامپرسددش

آور دد. بدا   کنندد. برددی فقد  بده پشدتوا ۀ حمایدت دولتدی بده آن روی مدی         استفاده مدی 

 ای گندددم از  وارهددای توجدده بدده مسددایل کدداربردی و اقتصددادی، در آبیدداری قطددره     

دار بده مراتدب   هدای قطدره چ دان   شدود کده  سدبت بده لولده     ای تیپ اسدتفاده مدی  قطره

بعددد از یدد  فصددل  ام ددان جددایگ ینی آندیدددگی تددر اسددت و در صددورت آسددیب ارزان

در  یاقطددره یاریددآب ی وارهدداین مسددائل کدداربرد تددرعمدددهکشددت مم ددن دواهددد بددود. 

 ا د از:زراعت گندم عبارت

 های مختلف )تیپ( در داک یاقطرهفاصلۀ مناسب  وارهای آبیاری  -

 )تیپ( ی  واریاقطرهمقدار مناسب آب آبیاری گندم در روش آبیاری  -

 های کیفی داکای  واری )تیپ( بر ویژگیقطره اثر آبیاری -

 ای  واری )تیپ( در آب اول و دوم مقدار آب آبیاری قطره -

 )تیپ(ای قطرهتراکم بوته در ه تار و می ان بذر مورد  یاز در روش آبیاری  -
 

هااای مختلاا  در ی در خااا اقطاارهفاصاالم مناسااب نوارهااای آبیاااری  

 زراعت گندم 

 ینتددرمهددم)تیددپ(، فاصددلۀ  وارهددا ی ددی از     یاقطددره یاریددآبدر سدداما ۀ 

بر توزیدع رطوبدت آب در دداک و ه یندۀ اولیدۀ سیسدتم آبیداری اسدت.          مؤثرهای مولفه 

                                                 
1. Tape 
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 وع بافت دداک و  دوع گیداه بیشدترین تدرثیر را در تعیدین بهیندۀ فاصدله  وارهدا دواهندد           

 داشت. 

ه بددین در پژوهشددی در چددین، آزمایشددی در  بددر گرفتدده شددد کدده در آن فاصددل  

 0111، 0111، 3111و مقدددار آب آبیدداری   متددرسددا تی 11و  01،  31 وارهددای آبیدداری 

روزه در یدد  بافددت ددداک لددومی بددود.  01در ه تددار بددا دور آبیدداری  مترم عددب 2111و 

گدراد و  درجده سدا تی   1/31اقلیم این منطقه معتدل ودشد  بدا میدا گین دمدای سدات ه      

 تددایج آزمددایش  شددان داد کدده عمل ددرد دا دده و  متددر بددود.میلددی 310میددا گین بار دددگی 

 01یابندد. فاصدلۀ  دوار    رشد گیاه هر دو با افد ایش فاصدله  وارهدای آبیداری کداهش مدی      

مترم عددب در ه تددار بیشددترین رطوبددت پایدددار را در     0111و مقدددار آب  متددرسددا تی

و  0)چنطول فصل رشدد  شدان داد. ایدن فاصدلۀ  دوار بیشدترین عمل درد را  ید  دارا بدود         

کشددور چددین کدده بددا کمبددود آب مواجدده   3در منطقددۀ شددین چیا دد  . (3101هم دداران 

ی)تیدپ( بدرای تولیدد گنددم بدا موفقیدت همدراه بدوده         اقطدره است به کدارگیری آبیداری   

ی مرسددوم کاشددت )یدد   ددوار هدداروشاسددت. بددا ایددن همدده، اسددتفاده از  ددوار )تیددپ( در 

( ه ینددۀ زیددادی دارد. در متددرسدا تی  01ازای چهددار ردیدف کاشددت بددا فاصددلۀ  آبیداری بدده 

ازای تعدداد ردیدف کاشدت در دداکی بدا      هدای مختلدف  دوار آبیداری بده     فاصدله  یپژوهش

بافت لوم بررسی و گ ارش شد کده بدا افد ایش ایدن  سدبت، عمل درد کداهش آشد اری         

دارد، اما  سبت کاهش عمل درد بده  سدبت کداهش آب دریدافتی کمتدر اسدت کده دلیدل          

تددوان یمددگیددری شددد کدده رگ اسددت. بنددابراین،  تیجددهآن کدداهش شدداد  سددطی بدد 

ی آن را هدا الگوهای جدیدی بدرای آبیداری گنددم بدا  دوار آبیداری پیددا کدرد کده ه ینده          

 ۀفاصددل در پژوهشددی بددا بررسددی تددرثیر . در ایددران،(3101 لددو و هم دداران)کدداهش دهددد

ای بدر مید ان عمل درد گنددم در دداکی بدا بافدت        قطدره آبیداری    وارهایو  اهچ انقطره

                                                 
1. Chen 

2. Xinjiang 
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وری آب مربدوط بده فاصدلۀ  وارهدای     لوم رسی  شان داد کده بیشدترین عمل درد و بهدره    

. در (0381 رادشدفیعی )اسدت  متدر سدا تی  01هدای  و فاصدلۀ قطدره چ دان    متدر سا تی 01

بددر عمل ددرد گندددم و ای قطددرهری آبیددا  وارهددایمختلددف  هددایفاصددله پژوهشددی تددرثیر

را در یدد  بافدت لددومی بررسددی کرد ددد و  شدان داد ددد کدده فاصددلۀ    آب مصددر  کدارایی 

و کمتددرین میدد ان عمل ددرد محصددول  معمددولی بیشددترین متددرسددا تی 11 ددوار آبیدداری 

 فاصددلهبددا  تیمدداروری آب در بهددرهکدده بیشددترین یدرحددالکددارآیی مصددر  آب را دارد، 

 ردتورپدو )درمیدان متنیدر بدوده اسدت    ید    دوع آبیداری   و متدر سا تی 21آبیاری  های وار

ی را اقطددره. در تحقیقددی اثددر آرایددش کاشددت و فاصددلۀ  ددوار آبیدداری (0312و هم دداران 

گنددم در همددان در دداکی بدا بافدت لدومی رسدی شدنی بررسدی           وریبهرهبر عمل رد و 

 01هددای گندددم بددا فاصددلۀ ردیددف متددرسددا تی 21 و گدد ارش کرد ددد کدده فاصددلۀ  ددوار 

-هدا  شدان مدی   آب را دارد.  تدایج ایدن بررسدی    وریبهدره ی بیشدترین مقددار   متدر سا تی

 21توا دد تدا   )تیدپ( گنددم مدی    ایقطدره دهد کده حدداک ر فاصدلۀ  دوار در روش آبیداری      

 تدر باشدد بایدد فاصدله  وارهدا     طدوری کده هرچده بافدت دداک سدب       باشد، بده  مترسا تی

 .(3130و هم اران  قدمی فیروزآبادی )کمتر شود

ای هدای مختلددف در آبیداری قطددره  اثددر آرایدش کاشددت "در پژوهشدی بددا عندوان   

)تیدپ( بدر دصوصدیات شدیمیایی دداک، عمل درد و کدارآیی مصدر  آب آبیداری            واری

ت(، همدددان و رضددوی، فددارن، جنددوب کرمددان )جیرفدددراسددان هددایدر اسددتان "گندددم

هددای مختلددف گندددم و  ای اثددر آرایددش کاشددت آذربایجددان نربددی در مقیددان م رعدده 

 سددددال زراعددددی  3ای در مدددددت همینددددین فاصددددلۀ  وارهددددای آبیدددداری قطددددره

(. تیمارهدددای مدددورد  0318)باندددا ی و هم ددداران   ( بررسدددی شدددد 10-12و  10-11)

 بررسی به شرح زیر بود د: 

 (. T1) مترسا تی 21، با فاصلۀ  وار مترسا تی 01( فاصلۀ ردیف کاشت 0

 (.T2) مترسا تی 21، با فاصلۀ  وار مترسا تی 31( فاصلۀ ردیف کاشت 3
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 (.T3) مترسا تی 01، با فاصلۀ  وار مترسا تی 31( فاصلۀ ردیف کاشت 3

 (.T4) مترسا تی 01، با فاصلۀ  وار مترسا تی 01( فاصلۀ ردیف کاشت 0

 (.T5) مترسا تی 01، با فاصلۀ  وار مترسا تی 31( فاصلۀ ردیف کاشت 1

 01ردیددف کاشددت روی پشددته و فاصددلۀ شددیارها    0( آبیدداری شددیاری، تعددداد  0

 (.F) مترسا تی

 01هددا مشدداهده شددد کدده فاصددله  ددوار آبیدداری    بندددی کددل اسددتان در جمددع

دسدت داده  ، عمل درد بداتتری بده   متدر سدا تی  21، در مقایسده بدا فاصدلۀ  دوار     مترسا تی

ست. به عبارتی، اف ایش فاصلۀ  دوار باعدک کداهش عمل درد تیمارهدا شدده اسدت. ایدن         ا

کاهش مم ن اسدت بده دلیدل  رسدیدن رطوبدت دداک م رعده در بدین  وارهدا بده حدد            

ی متدر سدا تی  01کفایت باشد. متوسد  عمل درد در روش آبیداری سدطحی، فاصدلۀ  دوار       

ازای هدر متدر م عدب    بده  کیلدوگرم  1810و  0031، 1301ی بده ترتیدب   متدر سا تی 21و 

 (. 3و  0آب بود )ش ل 

 

 
 میانگین عملکرد هر تیمار در کل مناطق اجرا -0شکل 
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 میانگین کل عملکرد در فاصلم نوارهای مختل  و آبیاری سطحی -2شکل 

 

 تیجدده کلددی  شددان داد کدده میددا گین عمل ددرد در کلیددۀ تیمارهددای آبیدداری      

دره تدار و در آبیداری   کیلدوگرم  0111آزمدایش  )تیدپ( در همدۀ منداطق اجدرای      ایقطره

)تیددپ(  ایعبددارتی، در آبیدداری قطددره بدده در ه تددار اسددت.  کیلددوگرم 1301سددطحی 

 درصد اف ایش  شان داد. 00عم رد دا ۀ گندم  سبت به آبیاری سطحی 

 01و فاصددلۀ کاشددت  متددرسددا تی 01)تیددپ(  در دراسددان رضددوی، فاصددله  ددوار

داری رد بررسدی  سدبت بده سدایر تیمارهدا برتدری معندی       در انلدب صدفات مدو    مترسا تی

و  0111طدوری کده عمل درد در سدال اول و دوم اجدرای طدرح بده ترتیدب          شان داد. به

)تیددپ(  ایدسددت آمددد. میددا گین عمل ددرد آبیدداری قطددره کیلددوگرم دره تددار بدده 8111

درصدد افد ایش  شدان     11و  31ترتیدب  مورد  بر  سدبت بده تیمدار آبیداری سدطحی بده      

 اد.د
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در جیرفددت بهتددرین عمل ددرد و اجدد ای عمل ددرد متعلددق بدده فاصددلۀ  ددوار )تیددپ( 

دسدت آمدده اسدت. علدت ایدن امدر بده        بده  متدر سا تی 31و 31و فاصلۀ ردیف کاشت  01

 متدر سدا تی  21گدردد زیدرا در تیمارهدای بدا فاصدلۀ  دوار       مدی بافت سب  داک منطقه بر

برددی  قداط دشد  بداقی ما دده      شدد د و در  ددوبی ددید  مدی   فواصل بین دو  وار بده 

هددا  شددان داد کدده میدد ان  سددبب کدداهش عمل ددرد گردیددده اسددت. مقایسددۀ پددژوهش  

درصددد  32)تیددپ(  سددبت بدده آبیدداری سددطحی     ایعمل ددرد در روش آبیدداری قطددره 

 اف ایش داشته است.

)تیددپ( بددا فاصددلۀ  ایدر همدددان میدد ان عمل ددرد دا دده در روش آبیدداری قطددره 

 2003بده ترتیدب    متدر سدا تی  01هدای کاشدت   و فاصدلۀ ردیدف   متدر سا تی 01و  21 وار 

 متدر سدا تی  21)تیدپ(   ایدسدت آمدد و فاصدله  دوار قطدره     کیلوگرم در ه تار به 2108و 

از ی دددیگر در اطددرا  هددر  ددوار  متددرسددا تی 01ردیددف کاشددت بددا فاصددلۀ  0بددا تعددداد 

 شد. توصیه 

بددا  متدر سددا تی 31در آذربایجدان نربدی عمل ددرد دا ده در فاصددلۀ ردیدف کاشدت      

 32آبیدداری سددطحی، حدددود  ،  سددبت بددهمتددرسددا تی 01)تیددپ(  ایفاصددلۀ  ددوار قطددره

و  01داری بددین فاصددلۀ  وارهددای درصددد افدد ایش  شددان داد. در مجمددوع، تفدداوت معنددی

و فاصددلۀ ردیددف  متددرسددا تی 21متددر مشدداهده  شددد. از ایددن رو فاصددلۀ  ددوار  سددا ی 21

 توصیه شد. مترسا تی 31کاشت 

)تیددپ( توصددیه شددده بددرای   ایدمصددۀ آرایددش کاشددت و فاصددلۀ  ددوار قطددره  

ارائده شدده    0هدای مختلدف بددون در  بدر گدرفتن مباحدک اقتصدادی، در جددول         استان

 است.  
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 )تیپ( برای مناطق مختل  ایتوصیه آرایش کاشت و فاصله نوار آبیاری قطره -0جدول 
S
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 منطقه اجرا

  
 فارن 21/0 متوس     

  
      همدان 01/3 متوس 

  
      دراسان 8/1 متوس 

       آذربایجان نربی 10/1 متوس 

        جیرفت 11/1 و 3 سب 

 

P15,P20,P30   و  متددرسددا تی 31و  31، 01: بدده ترتیددب فاصددله کاشددتS60 

,S75 است.  مترسا تی 21و  01: به ترتیب فاصله  وار 

)تیدپ( بددرای زراعددت   ایتدوان گفددت کده فاصددلۀ  دوار قطددره   طددور کلدی مددی بده 

دسدت آمدده،   گندم بدا توجده بده شدرای  جنرافیدایی متفداوت اسدت. براسدان  تدایج بده          

 دسددت آمددده اسددت. ایددن فاصددلۀ  ددوار بدده متددرسددا تی 21حددداک ر فاصددلۀ  ددوار آبیدداری 

)تیددپ( عددموه بددر کدداهش مصددر  آب آبیدداری، عمل ددرد دا دده را  یدد  افدد ایش  ایقطدره 

 داده است.
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 )تیپ( یاقطرهمقدار مناسب آب آبیاری گندم در روش آبیاری 

افدد ایش کددارایی آب آبیدداری را در روش    تددایج پژوهشددی در اسددتان فددارن    

 دادبرابر شددان  01/0 )تیددپ(، درمقایسدده بددا روش آبیدداری سددطحی،   ایآبیدداری قطددره 

 ه شددد کدده  شددان دادهددم چنددین در تحقیقددی دیگددر   . (0388)دهقا یددان و دسددتفال  

تدا   31طدور متوسد  باعدک کداهش     هبد  )تیدپ(  ایهای بارا ی و قطدره های آبیاریساما ه

آبیدداری آب  کدداربردکددارآیی  در درصددد 01حددداقل و افدد ایش آبیدداری آب  در درصددد 12

هددای مختلددف رشددد تیددن   آبیدداری کامددل در مراحددل  و  (0313 )معیددری شددودمددی

امیدددبخش گندددم  ددان متحمددل بدده دشدد ی آدددر فصددل را بددرای دسددتیابی بدده حددداک ر 

وری آب در ایددن شددرای  تددن در ه تددار توصددیه کرد ددد کدده البتدده بهددره 103/0عمل ددرد 

 .(0388)اکبری و  جفیان  کمتر از تیمارهای کم آبیاری بود

ایش را دددمان مطالعددات در شددمال و شددمال شددرق چددین  شددان داد کدده افدد     

ین راه ددار بددرای مواجهدده بددا کمبددود منددابع آب اسددت و کدداهش  تددرمهددممصددر  آب 

، آبیدداری شددیاریآبیدداری کددم فشددار، آبیدداری  هددایی ما ندددمصددر  آب آبیدداری بددا روش

. در (3110و هم دداران  د دد ) ای و اسددتفاده از مددالچ ام ددان پددذیر دواهددد بددود  قطددره

ای سدطحی، زیرسدطحی و آبیداری بددارا ی    هدای آبیداری قطدره   سداما ه  مصدر، در بررسدی  

ای زیددر روی گندددم  شددان داد بددا این دده عمل ددرد دا دده در دو روش آبیدداری قطددره     

درصدد کمتدر    12/30و  33/00سطحی و سدطحی  سدبت بده آبیداری بدارا ی بده ترتیدب        

درصددد  20و  03/03اسددت، امددا کددارایی کدداربرد آب آبیدداری در ایددن دو روش بدده ترتیددب 

. در شدمال چدین بدا    (3111)ارفدع و هم داران    اسدت  سبت به آبیاری بارا ی بیشدتر بدوده  

ی آبیدداری هدداتوجدده بدده کدداهش منددابع آب در کشدداورزی، گددرایش کشدداورزان بدده روش 

 )تیپ( در زراعت گندم در حال اف ایش است.  یاقطره
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ذرت باعددک افدد یش  –)تیددپ( در زارعددت گندددم    ایکدداربرد آبیدداری قطددره  

درصددد  سددبت بدده روش   33درصددد و گندددم بدده میدد ان   00عمل ددرد ذرت بدده میدد ان 

سددازی واکددنش (. در شددبیه3101و هم دداران  سددا دهو)اسددت آبیدداری شددیاری گردیددده 

)تیدپ(، در مقایسده بدا     ایآبیداری قطدره   عمل رد گندم به زما بنددی و عمدق آب آبیداری   

درصدد در مصدر  آب صدرفه جدویی کندد و عمل درد        33د توا د های مرسدوم، مدی  روش

 احمددد دار و هم دداران )درصددد افدد ایش یابددد   3/1وری آب درصددد و بهددره  3/8دا دده 

جددویی در مصددر  آب آبیدداری و رسددیدن بدده عمل ددرد دا دده و     . بددرای صددرفه (3102

صددد کمتدر از یرفیددت  در 01وری آب بداتتر در شددرای  کداهش رطوبددت دداک تدا     بهدره 

 هددای آبیدداری، توصددیه کرد ددد ای را، در مقایسدده بددا سددایر روشزراعددی، آبیدداری قطددره

 .  (3102 احمد دار و هم اران)

)تیدپ(  سدبت بده روش آبیداری  شدتی در       ایدر همدان، سیسدتم آبیداری قطدره   

 درصد کاهش دهد.  33زراعت گندم توا ست مصر  آب را حدود 

 31باعددک کدداهش طددور متوسدد  )تیددپ( بدده ایقطددره یاریددآبدر اسددتان فددارن  

. در بددین شددده اسددت  اییددهیجوآبیدداری  سددبت بدده روش   آبیدداریآب  در درصددد

 01کاشددت بدده فاصددله  ردیددف  0هددای کاشددت و فاصددلۀ بددین  وارهددا، روش   آرایددش

ردیدف کاشدت، بددون احدداا شدیار(، بدا فاصدلۀ  وارهدای          0)ید   دوار بدین     مترسا تی

دلیدل  دوار مصدرفی کمتدر     ایدن روش بده   .اسدت بیشترین عمل رد را داشدته  ،مترسا تی21

 ی برتری دارد.مترسا تی 01لحاظ کاهش ه ینه،  سبت به فاصله به

ن آب آبیدداری بدده اضددافه مقدددار بددارش در آزمایشددی در آذربایجددان نربددی، میدد ا

ترتیددب )تیددپ( بدده ایهددای قطددرهمددؤثر در روش سددطحی و میددا گین آرایددش کاشددت 

گیددری شددده اسددت. بدده عبددارتی، بددا  دره تددار ا دددازهمترم عددب 0111و  1000معددادل 

درصددد مصددر  آب   01)تیددپ( حدددود   ایتنییددر روش آبیدداری از سددطحی بدده قطددره  

کدداهش پیدددا کددرد. عمل ددرد دا دده در روش سددطحی و میددا گین عمل ردهددای آرایددش   
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دره تددار بددود. کیلددوگرم 1311و  0011ترتیددب معددادل )تیددپ( بدده ایهددای قطددرهکاشددت

)تیددپ( )میددا گین همدده   ایعبددارتی بددا تنییددر روش آبیدداری از سددطحی بدده قطددره  بدده

 درصد عمل رد دا ه اف ایش پیدا کرده است. 00ای( حدود تیمارهای قطره

و مقدددار آب آبیدداری  وارهددا بددین  ۀتددرثیر فاصددلبررسددی  منبددور بددهدر پژوهشددی 

)تیددپ(و مقایسددۀ آن بددا آبیدداری    یاقطددره یاریددآبوری آب گندددم در روش بهددره بددر

، بددا بافددت ددداک بدده جلگدده ر -هیدددریحو تربددت در دو م رعدده واقددع در مشددهدشددیاری 

بیشددترین مقدددار آب آبیدداری   ، 0311-10لددوم رسددی، در سددال زراعددی   ترتیددب لددوم و

متر م عب در ه تدار در م رعدۀ واقدع درمشدهد مصدر  شدد ومربدوط بده فاصدلۀ           0011

متددر  3021آب،  و آبیدداری کامددل بددود. کمتددرین میدد ان مصددر   متددرسددا تی 11 ددوار 

 011درصددد آبیدداری کامددل و فاصددلۀ  ددوار     11م عددب دره تددار، مربددوط بددود بدده    

، تفداوت عمل درد در فاصدلۀ  وارهدای مختلدف  شدان داده شدده         3. در شد ل  مترسا تی

 است.

 
 میانگین عملکرد دانه در تیمارهای مختل  فاصله نوار - 3شکل 
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پژوهشددی در سددطی   0310-0312و  0311-0310هددای زراعددی  طددی سددال 

-جنددوب کرمددان  -همدددان -هددای دراسددان رضددوی  م رعدده از مدد ارع اسددتان   012

 ایارزیددابی فنددی و اقتصددادی روش آبیدداری قطددرهفددارن بددا هددد   -آذربایجددان نربددی

)تیدپ(   ایکشاورزان اجدرا شدد. بدا کداربرد سداما ۀ آبیداری قطدره       مدیریت  باگندم )تیپ( 

کیلددوگرم در  1018اسددتان مددورد مطالعدده ) بیشددترین متوسدد  عمل ددرد در سددطی پددنج  

دسدت آمدده از روش آبیداری سدطحی     دست آمد که در مقایسده بدا متوسد  بده    ه تار( به

داری داشددت. حجددم آب آبیدداری در مدد ارع  کیلددوگرم در ه تددار( ادددتم  معنددی  1110)

مترم عدب دره تدار    1101طدور میدا گین   ای)تیدپ( بده  مند از سداما ۀ آبیداری قطدره   بهره

مترم عدب دره تدار تعیدین شدد. ایددن      0208مد ارع دارای سداما ۀ آبیداری سدطحی     و در 

)تیدپ(، عدموه بدر افد ایش عمل درد       ایدهد کده در روش آبیداری قطدره    تایج  شان می

)اکبدری و   محصول، می ان آب آبیاری  ی  بده مقددار قابدل تدوجهی کداهش یافتده اسدت       

 (.  0318هم اران 

ل و روز دده و اثرهددای متقابددل آ هددا در  لتددرامختلددف  هددایفاصددلهبررسددی اثددر 

گندددم در وری آب اجدد ای عمل ددرد و بهددره   ،بددر عمل ددرد  )تیددپ(ایآبیدداری قطددره 

مترم عددب  0002آب آبیدداری برابددربیشددترین میدد ان  کدده  شددان دادشهرسددتان فریمددان 

مشداهده  ی متدر سدا تی  31ی و فاصدلۀ روز ده   متدر سدا تی  011 فاصلۀ  دوار در ر، در ه تا

 31ی و فاصددلۀ روز دده متددرسددا تی 11شددده و کمتددرین میدد ان آن  یدد  در فاصددلۀ لتددرال 

 .(0310)افشار (0متر اتفاق افتاده است )ش ل سا تی
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 متقابل فاصلم نوار و روزنه بر حجم آب مصرف شدهاثر  مقایسم -0شکل

 

می ان آب آبیداری در مد ارع گنددم اسدتان فدارن در سده روش آبیداری مقایسده         

میددا گین مقدددار آب آبیدداری گندددم در سدده روش آبیدداری سددطحی، بددارا ی و       شددد و

دسدت  مترم عدب بدر ه تدار بده     0801و  1021، 0101)تیدپ( بده ترتیدب برابدر      ایقطره

 (.1)ش ل  آمد

 

 
 ی در استان فارساریمختل  آب هایروشدر گندم در  حجم آب آبیاری -5شکل 



 ( در زراعت گندمپی)ت یاقطره یاریآب 
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 میدددا گین عمل دددرد محصدددول در سددده روش آبیددداری سدددطحی، بدددارا ی و    

 کیلدددوگرم بدددر ه تدددار  1230و  2010، 1308)تیدددپ( بددده ترتیدددب برابدددر   ایقطدددره

 گیری شده است. ا دازه

کددارگیری آبیدداری دهددد کدده بددهطددور دمصدده  تددایج ایددن بخددش  شددان مددیبدده

ا جامدد بددون تداثیر    )تیپ( در زراعت گنددم بده کداهش مقددار آب آبیداری مدی       ایقطره

گیدری شددر حاصدل    طدور میدا گین، مقددار آب آبیداری ا ددازه     . بده  منفی بر عمل رد دا ه

متدر م عدب دره تدار اسدت و مقددار       0811های پژوهشی در کدل کشدور حددود    از طرح

متددر م عددب در ه تددار  1111تددا  1101آن در مدد راع تحددت مدددیریت کشدداورزان حدددود 

 دست آمده است.به

 

وری بااه ازای تبخیاار و تعاار  آب آبیاااری و بارناادگی و بهااره وریبهااره 

 واقعی

آب آبیدداری بددا ا دددازه گیددری عمل ددرد دا دده در ه تددار و حجددم آب    وریبهددره

 0هدای  در دو حالدت بدا احتسداب بار ددگی و بددون احتسداب بار ددگی از معادلده         آبیاری

 به دست آمد.  3و

ع آب آبیدداری و بدداران  وری مجمددویددا بهددره  وری آب آبیدداری،افدد ایش بهددره 

جدد  در مددوارد دیلددی ددداا کدداهش واقعددی مصددر  آب را بدده همددراه    مددؤثر، ال امددا و

 خواهد داشدت. امدا در شدرای  تولیدد مسداوی منجدر بده کداهش برداشدت آب از مندابع           

 شو د. می

(0)                 
WP(I) =

Y

V
 

(3)  WP(I +  Re)=
Y

V+Re
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 که در آن:

WP(I)  :مترم عبآب آبیاری بر حسب کیلوگرم بر  وریبهره 

WP(I+ Re)  :آب آبیدداری و بار دددگی بددر حسددب کیلددوگرم بددر      وریبهددره

 مترم عب

Y  عمل رد دا ۀ گندم حسب کیلوگرم در ه تار : 

V  در ه تار مترم عب: حجم آب آبیاری بر حسب 

Re   در ه تددار کدده بدده   مترم عددب: حجددم آب حاصددل از بار دددگی بددر حسددب

 رسیده است. مصر  گیاه

طدور قابدل تدوجهی    توا دد بده  هدای بده زراعدی مدی    تنییر روش آبیاری و مدیریت

وری بدده ازای تبخیددر و تعددرق واقعددی از  وری آب آبیدداری را افدد ایش دهددد. بهددره بهددره

 وری بدده ازای تبخیددر و تعددرق واقعددی معادلددۀ زیددر محاسددبه مددی شددود. افدد ایش بهددره 

 تولیدد بده ازای واحدد آب مصدرفی، مدؤثر      یدا افد ایش   توا د در کداهش مصدر  آب،  می 

 باشد.

(3)                WP(𝐸𝑡a) =
Y

V(E𝑡𝑎)
 

 

V(Eta)  در ه تار مترم عب: حجم آب تبخیر و تعرق بر حسب 

( در زمینددۀ ارزیددابی سدداما ۀ  0381و هم دداران ) تددرک  ددژاد  تددایج تحقیقددات  

ای و مقایسدۀ آن بدا آبیداری سدطحی، روی محصدول گنددم  شدان داد کده         آبیاری قطدره 

( 3kg/m 12/3ای )وری آب بدده ازای هددر واحددد آب آبیدداری در آبیدداری قطددره    بهددره

( حددود دو برابدر اسدت.  تدایج ایدن آزمدایش       3kg/m 38/0) درمقایسه بدا روش سدطحی  

دهددد. مقایسددۀ مددی ای در گندددم را بدده دددوبی  شدداناجرایددی بددودن روش آبیدداری قطددره

( در روش B/Cاقتصددادی ایددن دو روش  یدد   شددان داد کدده  سددبت سددود بدده ه یندده )   
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و در هددردو روش بیشددتر از   03/0و در روش سددطحی  30/0ای برابددر آبیدداری قطددره 

 ستند. اقتصادی با صرفه ه از بری  است و بنابراین هر دو روش 

)تیددپ(،  ایوری آب آبیدداری در روش آبیدداری قطددره مقدددار بهددره در پژوهشددی 

کیلددوگرم بددر متددر م عددب گدد ارش    01/1و  0/0، 0/0ترتیددب ای بددهبددارا ی و جوییدده

درصدد در   01و  033آبیداری تیدپ باعدک افد ایش       شدان داد کده   ا د. ایدن پدژوهش  داده

ای و بددارا ی، شددده اسددت. ترتیددب  سددبت بدده روش جوییددهوری مصددر  آب، بددهبهددره

دهددد اسددتفاده از هددر دو روش آبیدداری بددارا ی و تیددپ، بدده  شددان مددیارزیددابی اقتصددادی 

ای، بددرای تمددامی ارقددام گندددم مددورد اسددتفاده دارای توجیدده       جددای روش جوییدده 

 .(0310و هم اران قدمی فیروزآبادی) اقتصادی است

ای گندددم در ددداک بددا بافددت  بددا هددد  مدددیریت آبیدداری قطددره  در پژوهشددی

آب وصددرفه  وریبهددرهسددنگین بددرای افدد ایش عمل ددرد محصددول گندددم و افدد ایش    

کددارگیری یدد  و دو ردیددف هددای مختلددف آبیدداری، بددا بددهجددویی در مصددر  آب در دور

کده بیشدترین عمل درد گنددم در آبیداری       ه شدد  وار به ازای هر بسدتر کشدت،  شدان داد   

تددن در ه تددار بدده ازای دو ددد    03/2و  38/8روز بدده ترتیددب  03و  8ای بددا دور قطددره

 کدده عمل ددرد در روش شددیاری در کمتددرین مقدددار بددود دسددت آمددد. در حددالیلتددرال بدده

 .(3108 مصطفی و هم اران)

هدای مختلدف در آبیداری  دواری     اثدر آرایدش کاشدت   " تایج پژوهشی بدا عندوان   

)تیددپ( بددر دصوصددیات شددیمیایی ددداک، عمل ددرد و کددارآیی مصددر  آب      ایقطددره

دراسددان رضددوی، فددارن، جنددوب کرمددان )جیرفددت(،   هددایدر اسددتان "آبیدداری گندددم

در  وری آب آبیدداری و بددارش مددؤثر  شددان داد کدده بهددره  همدددان و آذربایجددان نربددی، 

 متددرسدا تی  21بیشدتر از تیمارهدای آبیداری بددا فاصدلۀ  دوار       متددرسدا تی  01فاصدلۀ  دوار   

 (.  0است )ش ل 
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 وری آب و بارش هر تیمار در کل مناطق اجرامیانگین بهره -6شکل 

 

دهدد کده   منطقدۀ یادشدده  شدان مدی     هدا در پدنج  بندی کل  تدایج پدژوهش  جمع

ای بددا هقطددردر تیمارهددای آبیدداری  وری آب آبیدداری و بددارش مددؤثرمیددا گین کددل بهددره

 (.2است )ش ل  مترسا تی 21باتتر از  مترسا تی 01فاصلۀ  وار 
 

 

 
ای )تیپ( با فاصلم نوارهای وری آب و بارش در آبیاری سطحی و قطرهمیانگین بهره 7شکل 

 مختل 
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وری آب آبیدداری و بددارش در کلیددۀ دهددد میددا گین بهددره تیجددۀ کلددی  شددان مددی

اجدرا شدده اسدت     هدا )تیدپ( در همدۀ منداطقی کده آزمدایش      ایتیمارهای آبیداری قطدره  

اسددت. ازای هرمترم عددب آب بددوده بدده کیلددوگرم 22/1و در آبیدداری سددطحی   01/0

ی آب آبیداری و بدارش  سدبت بده آبیداری      ور)تیدپ( بهدره   ایعبارتی، در آبیاری قطدره به

 دهد.درصد اف ایش  شان می 0/13سطحی 

 01و فاصددلۀ کاشددت   متددرسددا تی 01در دراسددان رضددوی، فاصددلۀ لتددرال    

داری در انلدب صدفات مدورد بررسدی  سدبت بده سدایر تیمارهدا برتدری معندی           مترسا تی

وری مصددر  آب آبیدداری و بددارش مددؤثر در دو  طددوری کدده بهددرهبدده اسددت، شددان داده

 دست آمد. کیلوگرم بر متر م عب به 33/0و  28/1ترتیب سال به

)تیددپ(  ایآب در روش آبیدداری قطددره  وریدر جیرفددت، مقایسددۀ  تددایج بهددره  

 است.درصد اف ایش  شان داده 80 سبت به آبیاری سطحی، 

)تیدپ(  سدبت بده روش آبیداری  شدتی در       ایدر همدان، سیسدتم آبیداری قطدره   

اسدت. بیشدترین   وری مصدر  آب شدده  درصدد در بهدره   23زراعت گندم باعدک افد ایش   

ترتیددب بدده ، بددهمتددرسددا تی 01و  21وری مصددر  آب در فاصددلۀ  وارهددای میدد ان بهددره

 دست آمد. ازای هرمترم عب آب بهبه کیلوگرم 8/0و  81/0می ان 

 )تیددپ( و شددیاری بددر   ایدر اسددتان فددارن، در بررسددی اثددر آبیدداری قطددره    

آبیدداری  سددبت بدده روش آب مصددرفی  وریبهددرهآبیدداری مشددخ  شددد  وری آببهددره

 .استدرصد اف ایش داشته  01ای یهیجو

وری آب آبیدداری پژوهشددی دیگددر در منطقددۀ مشددهد، بیشددترین مقدددار بهددره  در 

 23/0بده مید ان    متدر سدا تی  11درصد آب مصدرفی و فاصدلۀ  دوار آبیداری      11در مقدار 

آمدد. و کمتدرین مقددار آن در تیمدار آبیداری کامدل        بده دسدت  آب  مترم عبکیلوگرم بر 

بده  آب  مترم عدب ازای هدر  بده کیلدوگرم   30/0بده مید ان    متدر سدا تی  011با فاصلۀ  وار 

آب آبیدداری  سددبت بدده   وریبهددره(. ادددتم  بیشددترین مقدددار  8آمددد )شدد ل  دسددت
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)افشددار و  بددود مترم عددبکیلددوگرم بددر   00/1و ادددتم  کمتددرین   30/1میددا گین 

 (.  0318هم اران 

درصددد آب  11وری آب آبیدداری در بیشددترین مقدددار بهددره در منطقددۀ جلگدده ر ،

 مترم عدب کیلدوگرم بدر    13/0بده مید ان    متدر سدا تی  11مصرفی و فاصدلۀ  دوار آبیداری    

 متدر سدا تی  011آمدد  کمتدرین مقددار آن در آبیداری کامدل و فاصدلۀ  دوار         به دستآب 

تدرین  و کدم  آمدد. اددتم  بیشدترین    بده دسدت   مترم عدب کیلدوگرم در   20/1به مید ان  

 کیلددوگرم  0/1و  00/1 ترتیددبآب آبیدداری  سددبت بدده میددا گین بدده   یوربهددرهمقدددار 

 آب بود. مترم عبازای هر به

 

 
 آب در تیمارهای مختل  وریبهرهمیانگین  -8شکل 

 

در 0310-0312و  0311-0310هدددای زراعدددی پژوهشدددی دیگدددر طدددی سدددال

-جنددوب کرمددان  -همدددان -هددای دراسددان رضددوی م رعدده در اسددتان  012سددطی 
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گندددم تحددت مدددیریت   )تیددپ(  ایروش آبیدداری قطددره فددارن  -آذربایجددان نربددی 

وری ارزیددابی شددد. مقایسددۀ بددین میدد ان بهددره   فنددی و اقتصددادی کشدداورزان از لحدداظ

)تیددپ( و شددیاری  ایدر دو روش آبیدداری قطددره مصددر  آب آبیدداری و بار دددگی مددؤثر 

شدد د  وری در م ارعدی کده بدا روش سدطحی آبیداری مدی      بهدره  شان داد کده میدا گین   

کیلددوگرم بددر مترم عددب آب اسددت، در صددورتی کدده در روش آبیدداری     03/1برابددر بددا 

دسدت آمدده   کیلدوگرم بدر مترم عدب آب بده     80/1این شداد  برابدر بدا     )تیپ( ایقطره

 ثرروی مصدر  آب آبیداری و بدارش مدؤ    عبدارتی بدا تنییدر روش آبیداری، بهدره     است. بده 

 .درصد( اف ایش یافته است 30کیلوگرم بر مترم عب آب )حدود  33/1به می ان 

لتدرال و روز ده   مختلدف   هدای فاصدله بررسدی اثدر    منبدور ه بد  آزمایش ی  تایج 

وری اجد ای عمل درد و بهدره    ،بدر عمل درد   )تیدپ(  ایآبیداری قطدره  و اثر متقابل آ هدا در  

ازای هددر متددر کیلددوگرم بدده 3آبیدداری )وری آب کدده بیشددترین بهددره  شددان دادگندددم آب 

 31و فاصددلۀ روز دده  متددرسددا تی 11م عددب آب( مربددوط اسددت بدده تیمددار فاصددلۀ لتددرال 

 011ازای هدر متدر م عدب آب( در تیمددار    کیلدوگرم بدده  08/0، و کمتدرین آن ) متدر سدا تی 

 (.1)ش ل  دست آمده استبه مترسا تی 31و فاصلۀ روز ه  مترسا تی
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 آب آبیاری وریبهرهمتقابل فاصلم نوار و روزنه بر اثر مقایسم  -9شکل

 

وری آب آبیددداری در سددده روش آبیددداری در اسدددتان فدددارن، میدددا گین بهدددره

کیلددوگرم بددر  3/0و  32/0، 13/1)تیددپ( بدده ترتیددب برابددر  ایسددطحی، بددارا ی و قطددره

 و  وری آب آبیدداری همددۀ مدد ارع  دسددت آمددده اسددت. میددا گین بهددره   مترم عددب بدده 

 (. 01است )ش ل کیلوگرم بر مترم عب بوده 18/0آبیاری  هایروش
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 یاریمختل  آب هایوری آب آبیاری گندم در روشبهره -01شکل 

 

)تیااپ( باار خصوصاایات کیفاای خااا  و ماادیریت  ایاثاار آبیاااری قطااره

 آبشویی

روش آبیاری مدورد اسدتفاده در مد ارع گنددم بدر عوامدل محیطدی محلدی ما ندد          

گیدداهی، دمددای ددداک، وزن مخصددوا یدداهری تیدده   رطوبددت  سددبی دادددل پوشددش

گددذارد و ایددن سددطحی ددداک، پتا سددیل ماتریدد  ددداک و مددواد منددذی ددداک اثددر مددی 

گدذار  یرتدرث توا د بر رشد ریشه و بدالطبع رشدد گیداه و عمل درد محصدول  ید        تنییرات می

( بدرای بررسددی اثددر  3101) لدو و هم دداران هددایی باشدد. در ایددن زمینده،  تیجددۀ آزمدایش   

ای( بدر می روکلیمددای پوشددش گیدداهی و توزیددع  روش آبیداری )سددطحی، بددارا ی و قطددره 

بدداتیی  ریشدده در گیدداه گندددم زمسددتا ه  شددان داد کدده وزن مخصددوا یدداهری تیددۀ  

داری تحددت معنددی طددوربددهددداک، رطوبددت  سددبی دادددل کددا وپی و پتا سددیل ماتریدد   

تنییددر در پتا سددیل ماتریدد  دلیددل اصددلی تنییددر در ا ددد. یر روش آبیدداری قددرار داشددتهتددرث

اسدت. در روش آبیداری  دواری در منداطقی کده رطوبدت دداک        الگوی توزیع ریشده بدوده  
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هددای  ددازک کمتددر و وزن مخصددوا یدداهری سددطی ددداک بیشددتر شددده بددود، ریشدده  

هددای بددات ی بیشددتر در تیددهاقطددرهبیشددتری دیددده شددد. رشددد ریشدده در روش آبیدداری 

هددای مختلددف  در بررسددی اثددر مدددیریت و روش  3102جهددا و هم دداران دیددده شددد.  

آبیدداری بددر توسددعۀ ریشددۀ گندددم در چددین بدده ایددن  تیجدده رسددید د کدده روش آبیدداری   

 11و گندددم تقریبددا  ای بیشددترین تددراکم ریشدده را در تیددۀ بدداتیی ددداک ایجدداد قطددره

یدان و   کندد. بداتی دداک دریافدت مدی     رمتد سدا تی  01درصد کل آب مورد یاز دود را از 

( اثددر مدددیریت آب و کددود را بددر پددر شدددن دا ددۀ گندددم در روش       3101) هم دداران

 ای بررسدی کرد دد و بده ایدن  تیجده رسدید د کده زمدان حداک رسدرعت پدر شددن            قطره

 

 میدد ان آبیدداری بیشددتر و بدداکم شدددندا دده و زمددان داتمدده آن بددا افدد ایش میدد ان کددود 

گویندد کده کمبدود    آبیاری این زمان کوتاه شدده اسدت. ایدن محققدان همیندین مدی      کود

 است.دفیف آب باعک اف ایش می ان رشد دا ه شده

در آزمایشددی در دراسددان رضددوی، متوسدد  شددوری ددداک م رعدده پددد از       

 21برداشدت محصدول  سدبت بدده زمدان قبدل از کاشدت در  وارهددای آبیداری بدا فاصددله         

برابددر( افدد ایش یافتدده اسددت کدده  شددان   3درصددد )  دیدد  بدده  10دود ، حددمتددرسددا تی

 )تیددپ( در  ایدهددد تزم اسددت ددداک م ارعددی کدده فاصددلۀ  وارهددای آبیدداری قطددره مددی

اسدت، حتمدا بدا اسدتفاده از ید  روش دیگدر آبیداری نیدر از          مترسا تی 01ها بیش از آن

هدا  شددن دداک   شدور  )تیپ( و در ددار  فصدل زراعدی آبشدویی شدود وگدر  ده        ایقطره

 بدون آبشویی دار  فصل کاشت، معضلی جدی ایجاد دواهد کرد.

 مطالعده  مدورد  مد ارع  آبشدویی )کسدر و یدا  سدبت آبشدویی(      بدرای   یاز مورد آب

و روش  0معادلدۀ   از هدای آبیداری بدارا ی و سدطحی    روش در 31 فدائو   شدریه  اسدان  بدر 

 :شودبرآورد می 1از معادلۀ  ایقطرهآبیاری 
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(0)                                                                  

 

(1)                                                                    

LR سبت یا کسر آبشویی  = 

ECw هدایت ال تری ی آب آبیاری = 

ECe      درصددد کدداهش   01= هدددایت ال تری ددی عصددارر اشددباع ددداک بددا

 محصول

ECmax هدایت ال تری ی عصارر اشباع داک با عمل رد صفر = 

 کنددد.ای توا ددایی آبیدداری بددا دورهددای دیلددی کددم را فددراهم مددی آبیدداری قطددره

شدود تدا مقددار  مد      کار بردن دور آبیاری کوتداه و مقددار آب آبیداری کدم سدبب مدی      به

وارد شددده بدده ددداک بدده حددداقل مم ددن برسددد. اگددر ضددریب آبشددویی  یدد  لحدداظ شددود 

 داک در حد شوری آب آبیاری باقی دواهد ما د. شوری

براسددان معددادتت محاسددبۀ ضددریب آبشددویی، چنا یدده شددوری آب آبیدداری     

دسددی زیمددند بددر متددر باشددد،  یدداز بدده اعمددال ضددریب آبشددویی در آبیدداری   3کمتددر از 

 )تیددپ( گندددم  خواهددد بددود. امددا چنا یدده شددوری آب آبیدداری بیشددتر از        ایقطددره

شدد، ضدریب آبشدویی بایدد اعمدال گدردد. بار ددگی در دورر        دسی زیمدند بدر متدر با    3

رشد چنا یه بیش از مقددار  یداز آبدی باشدد کده بتوا دد از منطقدۀ ریشده عبدور کندد بده            

 کاهش شوری داک کم  دواهد کرد.

در جیرفت، با توجده بده سدب ی دداک منطقده و سدهولت آبشدویی امدمح و  ید           

هددا، چنا یدده آبیدداری بددر  ددداک مشدد مت پیشددروی آب در شددیار و  فوذپددذیری زیدداد  

)تیددپ(  ایاسددان  یدداز آبددی باشددد و از هدددررفت آب جلددوگیری شددود، آبیدداری قطددره   

و هم دداران،  بانددا یپددذیر بددرای آبیدداری مدد ارع گندددم اسددت )روشددی مناسددب و توجیدده

 تدوان گفدت چنا یده کیفیدت آب    هدا  ید  مدی   (. در دصوا دطر شور شدن زمدین 0318

max*2 EC

EC
LR W

W

W

ECECe

EC
LR




)(5
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 )تیددپ( بدده شددرط آبشددویی قبددل از کاشددت   ایو ددداک مناسددب باشددد آبیدداری قطددره 

ای)تیدپ( بدرای همدۀ    توا دد مشد لی ایجداد کندد. امدا اجدرای صدرفا آبیداری قطدره          می

هدا کیفیدت پدایین    هدای متمدادی در شدرایطی کده آب یدا دداک زمدین       ها در سالکشت

 ردد.توا د باعک شور شدن داک و افت عمل رد گداشته باشد، می

درهمدان، ی ی از مسائل مهم دیگری کده بایدد بدا توجده بده ایدن پدژوهش مدد         

 ای بددر داشددت، تجمددع  مدد  در فاصددلۀ بددین  وارهددا یددا زیددر  وارهددای آبیدداری قطددره 

)تیپ( است. چناچده شدوری آب آبیداری بدات باشدد و کشداورز بعدد از برداشدت محصدول          

هدای پدایی ه ب دارد، بایدد     گیگندم قصد داشته باشدد محصدول دیگدری را پدیش از بار دد     

ز دی محصدول بدا مشد ل مواجده      پیش از آن  م  را از منطقدۀ ریشده ب دایدد تدا جوا ده     

 (.0318و هم اران،  بانا ی)  شود

اسددتان فددارن در فصددل زراعددی  شددان دادمیددا گین   تنییددرات شددوری ددداک در

اوایدل فصدل آبیداری در فصدل     می ان شدوری دداک در ا تهدای فصدل رشدد  سدبت بده        

)تیدپ(   ایبهار در دداک م رعده افد ایش یافتده اسدت. اگدر قدرار باشدد از آبیداری قطدره          

های تابسدتا ه  ید  اسدتفاده شدود، دداک مد ارع بدا اسدتفاده         طور مستمر و برای زراعتبه

شددود تددا پایددداری کشدداورزی   بایدآبشددویی از روش بددارا ی یددا سددطحی دددار  فصددل  

 (.0318و هم اران،  بانا ی) تضمین شود

در منطقۀ جنوب اسدتان کرمدان )جیرفدت( بده علدت سدب  بدودن بافدت دداک          

پددذیر  یسددت و و  فوذپددذیری زیدداد، آبیدداری سددطحی بددا را دددمان قابددل قبددول ام ددان  

آبیاری بارا ی  ی  بده علدت بدات بدودن دمدای هدوا و وجدود بداد، قابدل توصدیه  خواهدد            

همددین علددت تنهددا راه ددار بددرای کاشددت نددمت )گندددم( اسددتفاده از آبیدداری   بددود. بدده 

)تیپ( با شرط آبشویی دداک پدیش از کاشدت یدا ا تهدای فصدل برداشدت قابدل          ایقطره

 (.0318و هم اران،  بانا ی) توصیه است
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 شدرط آبشدویی دداک م رعده    )تیدپ( فقد  بده    ایدر دیگر مناطق، آبیداری قطدره  

شددود. مقدددار آب تزم بددرای قبددل از کاشددت یددا در ا تهددای فصددل برداشددت توصددیه مددی

 آبشویی داک بستگی به شوری آب آبیاری و داک منطقه دارد. 

گندددم )تیددپ(  ایرزیددابی فنددی و اقتصددادی روش آبیدداری قطددرهدر پژوهشددی بددا ا

هدددای دراسدددان رضدددوی، همددددان، جندددوب   کشددداورزان در اسدددتانمددددیریت  بدددا

میدد ان شددوری ددداک پددد از    شددد کدده ایجددان نربددی و فددارن گدد ارش   کرمان،آذرب

برداشت محصدول )ا تهدای فصدل( مخصوصدًا در بدین دو  دوار آبیداری و در عمدق تیده          

یابدد.  ی( بده مقددار قابدل تدوجهی افد ایش مدی      متدر سدا تی  31سطحی دداک )صدفر تدا    

 افدد ایش شددوری ددداک در شددرایطی کدده شددوری آب آبیدداری بددات باشددد، بیشددتر  مایددان

شددود. بددا منبددور کددردن میدد ان آب آبشددویی سددالیا ه، میدد ان آب مصددرفی در روش مددی

مترم عدب در ه تدار رسدید کده در مقایسده بدا روش        1002)تیدپ( بده    ایآبیاری قطدره 

داری  دددارد. میددا گین متددر م عددب در ه تددار( ادددتم  معنددی  0208آبیدداری سددطحی )

آب آبشدویی( در تولیدد گنددم بدا     وری آب )بدا احتسداب آب آبیداری، بدارش مدؤثر و      بهدره 

مترم عدب در   21/1و  03/1)تیدپ( بده ترتیدب     ایهدای آبیداری سدطحی و قطدره    ساما ه

درصدد   11دسدت آمدده اسدت. ایدن تفداوت از  بدر آمداری در سدطی اطمیندان          ه تار به

 ایمعنی دار است، بندابراین از  بدر ایدن شداد  تولیدد گنددم بدا سداما ۀ آبیداری قطدره          

 .  (0318و هم اران  اکبری) ه ساما ه آبیاری سطحی، برتری دارد)تیپ(،  سبت ب

 

 مقدار آب آبیاری در آب اول و دوم 

در دصدددوا مقددددار آب مدددورد  یددداز در آبیددداری اول و دوم در روش آبیددداری 

)تیددپ( در زراعددت گندددم هییگو دده بددرآورد و مطالعددۀ مدددو ی وجددود  دددارد.    ایقطددره

هددا بددر درصددد سددب  و متعاقبددا  تددرین آبیدداریی ددی از مهمتددرین و تدداثیر گددذار داکدداب 
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عمل ددرد و اجدد ای عمل ددرد اسددت. بنددابراین در روش جدیددد آبیدداری بایددد ایددن موضددوع  

)تیددپ(  ای شددت آب در آبیدداری اول در روش قطددره رو ددد 00شددود. شدد ل   یدد  تحقیددق

 دهد.را  شان می

 

 تراکم بوته و مقدار بذر مصرفی 

)تیددپ(  ایهددای اجددرا شددده در روش آبیدداری قطددره بددذر مصددرفی در آزمددایش 

میلیددون بددذر در ه تددار( بددرآورد شددده اسددت و      1/0عدددد در مترمربددع )  011حدددود 

هدای  عملیات کاشت بدا دسدتگاه دطدی کدار شدرکت ماشدین برزگدر همددان یدا کار دده          

 است.های مورد  بر د بال شده موجود در هر استان و بر اسان آرایش

برای رسیدن به تدراکم مدورد  بدر، بدا توجده بده تنییدر آرایدش کاشدت در روش          

ی کار دده بدر اسدان شدرای  جدیدد      هدا )تیدپ(، تزم اسدت کده دسدتگاه     ایقطرهآبیاری 

 کالیبره شو د. 

 

 دستاوردها 

)تیددپ( در گندددم  ایقطددرهدهددد کدده روش آبیدداری هددا  شددان مددی تددایج بررسددی

آب را افد ایش دهدد. امدا مسدائل جدا بی دیگدری وجدود         وریبهدره توا دد عمل درد و   می

هدای ت میلدی دارد. در برددی از منداطق بدا شدرای  اقلیمدی پدر         دارد که  یاز بده بررسدی  

امدا در   و مناطقی با بافت دداک سدب ، مشد ل شدوری کمتدر بدروز کدرده اسدت.         باران

بار ددگی بهداره   مناطق با بافت داک سدنگین و آبیداری بدا آب شدور و همیندین کمبدود       

 هددااز افدد ایش شددوری ددداک در زیددر  احیددۀ آبیدداری تیددپ ح ایددت دارد. البتدده گدد ارش 
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گیدری در هدر م رعده اسدت و تنییدرات طدوت ی مددت        عمدتا مربوط به ی  سال ا ددازه 

 شوری داک بررسی  شده است.

 

  

   

 ساعت 7روند گسترس سطح خیس شده در آبیاری اول گندم پس از  -00شکل 

 

 ی دددی دیگدددر از )تیدددپ( در زراعدددت گنددددم اقتصدددادی بدددودن کددداربرد  دددوار

هایی است کده  مدی تدوان بده صدراحت پاسد  م بدت یدا منفدی بدرای آن یافدت            پرسش

هدای  هدا در سدال  هدای قیمدت  ی آبیاری تحدت فشدار تحدت تداثیر  واسدان     هازیرا سیستم
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ای ا دد و شداید بتدوان گفدت افد ایش قیمدت محصدوتت کشداورزی بده ا ددازه          بودهادیر 

کندد. از طرفدی،    و لدوازم آبیداری را جبدران    هدا  بوده است تا بتوا د افد ایش قیمدت  هداده   

هدا  توا دد قسدمتی از ه ینده   هدای  دوین آبیداری مدی    یارا ه تخصی  داده شده به سیستم

ودن کدداربرد  ددوار تیددپ در گندددم را  را پوشددش دهددد و در سددطی م رعدده اقتصددادی بدد  

توجیده   نددد.   تددۀ دیگدر آن اسددت کدده در حددال حاضدر تعدددادی از کشدداورزان مندداطق    

کنندد کده   مختلف کشور برای آبیاری گندم از روش آبیداری بدا  دوار )تیدپ( اسدتفاده مدی      

دهددد حددداقل در کوتدداه مدددت از  بددر اقتصددادی بددرای آ هددا بددا صددرفه بددوده  شددان مددی

هدای آبیداری   دصوا بده ایدن   تده  ید  بایدد توجده داشدت کده سیسدتم         است. در این 

سدال   01تدا   1هدای پدیش )حدداقل    تحت فشار مورد استفاده در این مد ارع انلدب سدال   

گذشته(  صب و اجرا شدده ا دد و در حدال حاضدر  یداز بده تاسیسدات ثابدت و زیدر بندایی           

  دار د .

)تیدپ(   ایآبیداری قطدره  گیدری در اسدتفاده از روش   طدور کلدی بدرای تصدمیم    به

وری فی ی ددی آب و هددای حددداک ر عمل ددرد، حددداک ر بهددره  در زراعددت گندددم، مولفدده 

 وری اقتصادی به شرح زیر باید مورد توجه قرار گیرد. حداک ر بهره

)تیددپ(  ایچنا یدده حددداک ر عمل ددرد مددورد  بددر باشددد، روش آبیدداری قطددره  -

درصددد آب مددورد  یدداز، مناسددبترین  011و تددامین  متددرسددا تی 01تددا  11 ددوار  بددا فاصددلۀ

 روش دواهد بود.

جددویی شددده در روش  وری اقتصددادی، چنا یدده از آب صددرفه  از  بددر بهددره  -

روش آبیداری   )تیدپ(  سدبت بده روش آبیداری سدطحی اسدتفاده  شدود،        ایآبیاری قطدره 

درصددد تددرمین  یدداز آبددی  011و  متددرسددا تی 01تددا  11)تیددپ( بددا فاصددلۀ  ددوار  ایقطددره

 مناسب است.  گ ینۀ

جددویی شددده در روش  وری اقتصددادی ، چنا یدده از آب صددرفه  از  بددر بهددره -

روش آبیداری   )تیدپ(  سدبت بده روش آبیداری سدطحی اسدتفاده شدود،        ایآبیاری قطدره 
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درصددد  یدداز آبددی گ ینددۀ  11و تددامین  متددرسددا تی 011)تیددپ( بددا فاصددلۀ  ددوار  ایقطددره

 مناسب دواهد بود. 

 )تیپ( ایاجرای آبیاری قطره ی کاربردی برایهاتوصیه

)تیددپ( در  ایوری از سیسددتم آبیدداری قطددره بددرای رسددیدن بدده حددداک ر بهددره 

 زراعت گندم، تزم است به این   ات توجه شود.

تدرین عامدل در بحدک اقتصدادی کداربرد آن اسدت کده        فاصلۀ  وار )تیپ( مهدم  -

 توا د متنیر باشد. در شرای  مختلف بافت داک و اقلیم می

فاصدلۀ  دوار بایدد بده حدداقل       سدب  و اقلدیم دشد ،    هدای بدا بافدت   داکدر  -

اقتصددادی و کددابردی  متددرسددا تی 11مم ددن کدداهش یابددد ) البتدده فاصددله  ددوار کمتددر از 

  خواهد بود(.

هدای بدا بافدت متوسد  تدا سدنگین و شدرای  اقلیمدی دارای بار ددگی          داک در -

 یا کمی بیشتر اف ایش یاید.  مترسا تی 21پایی ه، فاصله  وار تیپ می توا د تا 

ی تیددپ بایددد بدده گو دده ای ا تخدداب شددود کدده روا دداب ایجدداد  هددادبددی روز دده -

لیتدر در سداعت بدرای گنددم مناسدب اسدت.        3تدا   0/0هدا بدین     ند. معموت دبی روز ده 

هدای بدا بافدت سدنگین از     هدای دارای بافدت سدب ، از دبدی بیشدتر و در دداک      در داک

 اده کرد.دبی روز ه کمتر باید استف

هددا در  ددوار تیددپ  یدد  اگددر چدده از  بددر اقتصددادی تدداثیر قابددل  فاصددلۀ روز دده -

 31تددوجهی بددر ه ینددۀ دریددد اولیدده  ددوار )تیددپ(  دددارد، امددا ایددن فاصددله کمتددر )مدد م  

 ( دواهد بود. مترسا تی 31)م م  ( بهتر از فاصلۀ روز ه بیشترمترسا تی

 باشددد توزیددع آب  در  ددوار )تیددپ(  یدد  هرچدده کمتددر     هددافاصددلۀ روز دده  -

شدود امدا بدا کداهش فاصدلۀ روز ده، تعدداد آن در واحدد طدول افد ایش           تدر مدی  ی نوادت

هدای بدا   یابد و برای تامین دبی مشدخ  در واحدد طدول،  یداز بده اسدتفاده از روز ده       می
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هدای بدا دبدی کمتدر دطدر گرفتگدی روز ده  ید  بیشدتر          دبی کمتر دواهد بدود. در روز ده  

 است.  

)تیددپ( بایددد هم مددان بددا کاشددت باشددد و توجدده شددود کدده  پهددن کددردن  ددوار  -

جلدوگیری شدود )شد ل     هدا های  وار )تیپ( رو به بدات باشدد. تدا از گرفتگدی روز ده     روز ه

03.) 

هددا( بددر اثددر بدداد، بایددد بدده روش جددایی  وارهددا )تیددپبددرای جلددوگیری از جابدده -

ا این ده در  هدای مناسدب اسدت. ید    مناسب آ ها را ت بیت کدرد. مدی  ت بیدت ی دی از روش    

  صب شود.  مترسا تی 1هنگام  صب،  وار در عمق کمتر از 

هدای کداربرد  دوار )تیدپ، در هدر زراعتدی جمدع آوری آن پدد از         ی ی از ال ام -

  برداشت محصول است. ه گندم  ی  از این امر مست نی  یست.

)تیددپ( گندددم مربددوط بدده    ایبیشددترین ممحبددات در روش آبیدداری قطددره   -

اسدت. کده اگدر بده عملیدات دداک ورزی و روش کاشدت توجده  شدود،           های اولآبیاری

 )تیپ( گندم شود. ایمی توا د باعک  ا کارامدی سیستم آبیاری قطره

شدددود از  یسدددع یگنددددم هنگدددام دددداک ورز  )تیدددپ( یادر روش قطدددره -

 یتدا  فدوذ عمقد    ، دار دد اسدتفاده شدود    یقد یعم یورز که دداک ورز داککم یهادستگاه

 .کم شود

شددیور کاشددت بددا اسددتفاده از دسددتگاه   )تیددپ( بهتددر اسددت ایقطددرهدر روش  -

کار بدون ایجاد شدیار در زمدین مسدطی باشدد تدا آب از  دوار )تیدپ( بده اطدرا  یدا           دطی

 (.03)ش ل  یابد سرعت بیشتری  شت

)تیددپ( بددا  ایبددا توجدده بدده این دده آرایددش کاشددت در روش آبیدداری قطددره    -

کم بوتدده و کددالیبره کددردن دسددتگاهای هددای سددطحی تفدداوت دارد، بدده مسدد لۀ تددراروش

 کار ده باید توجه شود.

هددای میدددا ی  شددان داده اسددت کدده آبیدداری اول بددرای مدددت حدددود  تجربدده  -
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 30 صف زمان آبیاری در  بدر گرفتده و پدد از آن آبیداری قطدع شدود و پدد از حددود         

 گیرد.ساعت آبیاری مجدد ادامه یابد  در این روش،  شت آب بهتر صورت می

تزم اسددت بددا توجدده بدده شددوری آب   جلددوگیری از شددور شدددن ددداک، بددرای -

آبیاری مقدار  یاز آبشویی به  یاز آبی گیاه  ید  اضدافه گدردد. بده ایدن ترتیدب بدا رعایدت         

 .آبشویی منبم شوری داک در حد شوری آب آبیاری باقی دواهد ما د

)تیددپ( بایددد مطددابق بددا محاسددبات   ایبر امددۀ آبیدداری گندددم در روش قطددره  -

 یاز آبی باشد و از  بر کارشناسان آبیاری در این زمینه استفاده گردد. 

)تیددپ( اسددت کدده در گندددم  ایآبیدداری از م ایددای سیسددتم آبیدداری قطددرهکددود -

جددویی در مصددر  کددود و افدد ایش  یدد  بایددد بدده دددوبی از ایددن م یددت در جهددت صددرفه

 عمل رد استفاده شود.

 

  
 

ورت ص)تیپ( )به ایو پهن کننده نوار آبیاری قطره دستگاه کمبینات بذرکار -02شکل 

 همزمان(

 

 



 هادی افشار 
 

34 
 

 
 کاشت با دستگاه خطی کار غالت بدون ایجاد شیار – 03شکل 

 

 ی مدیریتیهاتوصیه

)تیددپ( در زراعددت   ای  ددات مددورد توجدده در اسددتفاده از روش آبیدداری قطددره   

 گندم در زیر آمده است:

شدود کده   عمل درد محصدول مدی   )تیدپ( منجدر بده افد ایش      ایروش آبیاری قطره -

 آب  ی  اف ایش می یابد. وریبهرهدر  تیجۀ آن 

یابدد، ضدمن این ده    آب کاربردی در صورت اجدرا و مددیریت مناسدب کداهش مدی       -

 یابد. توان ا تبار داشت تلفات نیر مفید هم کاهشبا کاهش پتا سیل تبخیر می

را افدد ایش هددای سددرمایه گددذاری م رعدده  )تیددپ( ه یندده ایروش آبیدداری قطددره -

هدای کدارگری و ا در ی، ایدن     دهد که با توجه بده افد ایش عم درد و کداهش ه ینده     می

 توا د مستهل  شود و آورد اقتصادی همینان در م رعه برقرار باشد. ه ینه می

شددوری ددداک بایددد مددورد توجدده باشددد و در مندداطقی کدده میدد ان بددارش محدددود    -
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 است به آبشوی داک توجه بشود.

ریدد ی تزم بددرای هددای زیسددت محیطددی، بر امدده محدددودیت بددرای پیشددگیری از -

 آوری  وارها از م رعه در  بر گرفته شود.جمع

  

 (هاهای مورد نیاز )کاستیپژوهش

  تحقیقددات بددرای اجددرای موفددق روش   کننددده  تددایجاگددر چدده ایددن  وشددتار بیددان

 هدای زیدر  ای)تیدپ( در زراعدت گنددم اسدت، تحقیقدات ت میلدی در زمینده       آبیاری قطدره 

 توا د این اقدام را هدفمندتر کند.می

  آبیاری اول و دوم 

هدای اولیده   )تیدپ( در گنددم در آبیداری    ی  دواری اقطدره با توجه به این ه سداما ۀ آبیداری   

کنددد و مقدددار مقدددار زیددادی آب بددرای جوا دده ز ددی و سددب  کددردن گیدداه مصددر  مددی  

 یدداز در آبیدداری شددود در زمیندده آب مددورد یمددمناسددب آن در دسددترن  یسددت پیشددنهاد 

هددای اجرایددی آن ارائدده گددردد. همینددین،  اول و دوم تحقیقددات بیشددتری بشددود و روش

 فددوذ عمقددی در آبیدداری اول و دوم بددیش از  یدداز اسددت و تزم دواهددد بددود کدده در ایددن  

 های علمی و عملی تزم صورت گیرد.زمینه  ی  بررسی

 آبیاریکود

آبیداری  کدود  ای)تیدپ( در زراعدت گنددم   رهترین م ایدای جدا بی آبیداری قطد    ی ی از مهم 

است که در این دصوا تحقیقدات قابدل تدوجهی وجدود  ددارد و  حدوه و مید ان بهیندۀ         

آبیدداری ی ددی از م ایددای قابددل مصددر  کددود در ایددن روش بررسددی  شددده اسددت. کددود 

هدا و کداهش   های  وین آبیاری اسدت کده عدموه بدر کداهش مصدر   هداده       توجه روش

توا ددد عمل ددرد گندددم را بدده میدد ان قابددل تددوحهی حیطددی، مددیهددای زیسددت مآلددودگی

 اف ایش دهد.
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   هاای مختلا    هاای آبیااری در بافات   هاای ناوار  دبی و فاصالم روزناه

 خا 

ی تزم در ایددن دصددوا بددر اسددان کارهددای م رعدده و   هددااگددر چدده توصددیه 

هدای طراحدی را تددقیق کندد.     توا دد شداد   وجدود دارد، تحقیقدات ت میلدی مدی     هامدل

هدای  دوار )تیدپ( بدر سدرعت پخدش آب در سدطی و پروفیدل دداک          فاصلۀ روز هدبی و 

 وری آب گندم اثر گذار باشد.توا د بر بهرهاست و می مؤثر

 ای)تیپ( گندمارقام مناسب در آبیاری قطره 

)تیدپ( و   ایبا توجده بده این ده الگدوی رطدوبتی پروفیدل دداک در روش آبیداری قطدره          

 بدر مدی رسدد کده ارقدام مختلدف گنددم در مواجهده بدا          شیاری با هم متفاوت است، به 

ایددن دو سیسددتم آبیدداری واکددنش متفدداوتی داشددته باشددند. از ایددن رو بررسددی در ایددن    

 گددردد. همینددین، الگددوی پخددش ریشدده در روش آبیدداری   زمیندده  یدد  پیشددنهاد مددی  

 )تیپ( و شیاری در استفاده از مواد منذی داک  یاز به بررسی دارد ایقطره

 تیپ( گندم ایفاظتی و آبیاری قطرهکشاورزی ح( 

توا دد بدا توجده بده این ده      )تیدپ( گنددم مدی    ایاجرای کشاورزی حفاطتی و آبیاری قطدره 

هددای هددا را افدد ایش و ه ینددهشددو د، طددول عمرلولددههددا در زیددر ددداک دفددن مددیلولدده

دهدد. ایدن   را افد ایش مدی   گذاری را کاهش دهد، ضدمن این ده مدادر آلدی دداک     سرمایه

تزم اسدت   ا دد و موفدق بدوده اسدت. از ایدن رو     را کشداورزان پیشدرو اجدرا کدرده    راه ار 

 کار بند د.سازی شود تا دیگر کشاورزان آن را بهاین تجریه مستند
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-ی مختلدف در آبیداری  دواری قطدره    هدا . اثدر آرایدش کاشدت   0318رضائی، ح. 

ای بددر دصوصددیات شددیمیایی ددداک، عمل ددرد و کددارآیی مصددر  آب آبیدداری  
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 .000 .10203 کشاورزی.

تدن، ر.  عمتدی، ع. و شدهبازی،    جعفدری، ح. شدیروا ی، ع. ر. روئدین    ، ا. آقدایی، م.  ژادترک

ای در گنددددم و ارزیدددابی فندددی و اقتصدددادی روش آبیددداری قطدددره. 0381  .

مقایسدده آن بددا روش آبیدداری سددطحی. پددژوهش و سدداز دگی در زراعددت و      

 .30-00: 23بانبا ی. 

  وارهدای فواصدل مختلدف    . بررسدی تدرثیر  0312 یدا، م. و حسدام، م.   ، ع. ذاکدری دتورپور

.  شددریه مصددرف ب کدداراییبددر عمل ددرد گندددم و   ( tapeای )قطددرهآبیدداری 

 .0103د  0123: 03. 0آبیاری و زه شی ایران. 

. تعیددین پتا سددیل کددارآیی مصددر  آب ارقددام گندددم 0388دهقا یددان، ن.ا. و دسددتفال، م. 

سددطحی( در شددرای    )بددارا ی، قطددره ای و  هددای مختلددف آبیدداری  در روش

موسسدده تحقیقددات  طددرح تحقیقدداتی. گدد ارش  هدداییاقلیمددی مختلددف کشددور. 

 .11/0302/88فنی و مهندسی کشاورزی. 

هددا و  وارهددای آبیدداری   . بررسددی تددرثیر فاصددله قطددره چ ددان   0381، ن. رادشددفیعی

ای ای از ی ددیگر بدر روی مید ان عمل درد گنددم در روش آبیداری قطدره       قطره

کشدداورزی، گددروه  امدده کارشناسددی ارشددد. دا شدد ده  یددانپا ددواری سددطحی. 

 واحد مرودشت. مهندسی آب. دا شگاه آزاد اسممی

 بدر  آبیداری  هدای سداما ه  .اثدر 0310 .م. وسدیدان، ن.م  ع. چداییی،  فیروزآبدادی،  قددمی 

 در آ هدا  ارزیدابی اقتصدادی   و گنددم    وتیدپ  سده  آب وریبهدره  و عمل درد 

 .3(30) جلد/ ب/ کشاورزی در آب پژوهش  شریه همدان.

هددای . تعیددین پتا سددیل کددارآیی مصددر  آب ارقددام گندددم در روش   0313معیددری، م. 

ای و سددطحی( در شددرای  اقلیمددی مختلددف  مختلددف آبیدداری ) بددارا ی، قطددره 
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