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 دهیچک

  
 توجه به آن،که در صورت عدم  است يمهم طراح هاي املاز ع يکي يا قطره ياريآب روشها در  ت نصب التراليموقع يابيارز

 يطيمح ستيز مخرب د عملکرد و اثراتيو متناسب با آن افت شد گرددترات قابل توجه يو ن يممکن است تلفات نفوذ عمق
ترات پرداخته شد. يع رطوبت و نيتوز يالگو همزمان يبررس به ،ها ستمين سيبراي مديريت مناسب ا پژوهش. در اين دشوجاد يا

 .گرفته شد درنظر ساعت ۶ ياريمدت زمان آب. شدانجام  (سبک، متوسط و سنگين) متفاوت بافت خاکبراي سه نوع  ها شيآزما
. شدندارزيابي  ليتر در ساعت) ۴ و ۴/۲) و مقدار دبي خروجي (متر سانتي ۴۵و  ۳۰، ۱۵، صفرعمق مختلف ( ۴ها در  چکان قطره
با توجه به  که دادج نشان ي. نتاانجام شد ياريزمان آب ييک سوم انتهايق کود در ياز کود اوره استفاده و تزر پژوهشن يدر ا

ن عمق نصب يبهتر تر، نييپا هاي عمقترات به ينه کردن انتقال رطوبت و نيکم يبراترات و يع رطوبت و نيتوز يکنواختي
ستم يس در نيهمچن. است متر سانتي ۳۰ يو شن يلوم ،يرس يها خاک يبرا يسطح ريز يا قطره ياريبآ روشها در  چکان قطره

و  ۴۰، ۲۰تا عمق  ترتيب به يو شن ي، لوميرس يها خاک يو برا چکان اطراف قطرهترات در يع نيتوز يسطح يا قطره ياريآب
ترات يرطوبت و ن يجيتدرع يبه توز. با توجه شود ينمخاک خارج  مؤثر هيترات از ناحير نيو مقاد کرده يشرويپ يمتر سانتي ۴۰

 يول دوگرفته ش درنظرشتر يق کود بيها مدت تزر ن خاکيبهتر است در ا ،تر) سبک يها سه با بافتيدر مقا( يرس يها در خاک
 ابد.يترات کاهش يق کود کم شود تا تلفات نيمدت زمان تزر شود که يه ميتر، توص با بافت سبک ييها خاک يبرا
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  مقدمه
ازته و  ين کاربرد همزمان کودهاينو يامروزه در کشاورز

 ياريمختلف آب يها در روش ياريآب، با عنوان کود آب
مکرر  و ن روش امکان مصرف کميا .دا کرده استيپ افزايش

را فراهم اه ياز گيرشد مطابق با ن هدر طول دور ييعناصر غذا
ع يکنواخت کود در خاک و توزين پخش ي. همچندكن يم
ر است. در کود يپذ رشد امکان هکنواخت آن در طول دوري
ق يو تطب هدر هر مرحل يم مقدار کود مصرفيبا تنظ ،ياريآب

توان  يشه، مير هعمق توسع براساس ياريعمق کود آب
با کاهش تلفات عناصر، از  ورا کنترل  ييعناصر غذا ييآبشو
ع يتوز دليل . بهدكر يريمنابع آب و خاک جلوگ يآلودگ

دن محصول در يکنواخت و رسياه يکنواخت کود، رشد گي
 يزير ک برنامهي ياجرا .دشخواهد  سطح مزرعه همزمان

اه و يگ باتروژن يکردن جذب ن نهيشيب برايمناسب  ياريآب
به  ي، الزم و ضرورييآبشو باترات ين کاهش تلفات نيهمچن
  رسد.  ينظر م

اه را يگ ه وسيلهبتروژن يآب در خاک، جذب ن ينگهدار
انات سرشار از مواد يشود که جر يم سببو  ساختهآسان 

ات تأثيرو  شده جذباه يگ هليدار به وس تروژنين
تروژن به يبات نيترک بيشترن برود. يها از ب آن يطيمح ستيز

ها به  در اکثر خاک ود نهستت يتريترات و نيصورت اوره، ن
آزادانه در خاک حرکت  ،تراتيد. نناد وجود داريمقدار ز

د و وارد يدر خاک ناپد ييکند و ممکن است در اثر آبشو يم
 ياقتصاد نظرترات هم از ين ييشود. آبشو ينيرزميز يها آب

ن آب در يکه ا ي(در صورت يطيمح ستيز نظرو هم از 
 و (الم را به دنبال دارد يخساراتدست مصرف شود)  نييپا

 ،)۱۹۹۱ولساک و همکاران ( پژوهشدر  ).۲۰۰۷ ،همکاران
، لوگرم در هکتاريک ۷۸ آبشويي نيترات در حدود مقدار
. اما است مصرفی گزارش شدهاک يآمون از درصد ۴۰ يعني

ه آنچه که در يشب ،به داخل خاک يوانيح فضوالتق يتزر
تواند تلفات  يم ،رسد يبه انجام م يرسطحيز يا قطره ياريآب

. کاهش دهدلوگرم در هکتار يم کيبه ن را اکير آمونيتبخ
م يوانات به صورت مستقيح عيمام فضوالت يکاربرد مستق

از  يمتر سانتي ۵ق آن در عمق ين تزريدر سطح و همچن
ر ياک به صورت تبخين نشان داد که تلفات آمونيسطح زم
کار ه اک بيونآمدرصد  ۳۵م در هکتار (لوگريک ۲۹به مقدار 

اک ين نشان دادند که تلفات آمونيهمچن شانيا. است رفته)
نسبت به  يسطح ياريآب يها روش ير برايصورت تبخ به
 و ر است (المشتيب يرسطحيز يا قطره ياريستم آبيس

پژوهشي كه ) در ۲۰۰۴الم و همکاران ( .)۲۰۰۷ ،همکاران
اي زيرسطحي و خاک لومي  سيستم آبياري قطره بر روي

کود ازته  هسيلتي انجام دادند، به بررسي تعيين مقدار بهين
کود بين  هبراي ذرت پرداختند و دريافتند که مقدار بهين

به ازاي آن تلفات  وکيلوگرم در هکتار بوده  ۲۷۵و  ۲۲۵
) در ۲۰۰۱. الم و همکاران (كم استنفوذ عمقي نيترات 

ق در کانزاس يعم يرس -يک خاک لومي يرو ي کها مطالعه
مختلف کاربرد  يها افتند که استفاده از روشي، درشدانجام 

تروژن يبر عملکرد، جذب ن يچندان تأثيرذرت  يتروژن براين
سورنسون و همکاران  و راندمان کاربرد مصرف آب ندارد.

پنبه انجام دادند، روش  يکه بر رو يا مطالعه) در ۲۰۰۴(
) با عمق SDI( يرسطحيز يا قطره ياريآب روشدر  يکودده
سه يمقا ياريش ياريبا آب را متر سانتي ۴۵تا  ۴۰نصب 

در  يتروژن کاربرديبا کاهش مقدار ن کردند و نشان دادند
تامپسون و  ش داد.ياه را افزايتوان عملکرد گ يم SDI روش

 يزونا و بر رويکه در آر هايي پژوهش) در ۲۰۰۲همکاران (
افتند که عملکرد يانجام دادند، در يشن يک خاک لومي

تروژن يو ن SDI روش قيدق تيريمد مستلزم کلم ينه برايبه
دن به راندمان يافتند که رسين دري. همچناست يکاربرد

 ياريم آبيک رژيکاربرد و عملکرد باال در کلم فقط با 
لوپاسکال) يک ۷شه ير هه توسعيل آب در ناحيمتعادل (پتانس

) توزيع کود نيترات را در ۲۰۰۳همکاران (دهد. لي و  يرخ م
و  كردندهاي مختلف ارزيابي  اي سطحي با دبي آبياري قطره

هاي پياز رطوبتي حدود   دريافتند که مقدار نيترات در کناره
همچنين  است.پنج برابر بيشتر از مرکز پياز رطوبتي 

دريافتند که مديريت نامناسب آبشويي باعث افزايش عمق 
 د. وش ميهاي زيرزميني  و آلودگي منابع آب حرکت نيترات

ع رطوبت و يتوز هنيدر زم ياديمطالعات ز نکهيا با وجود
جامع و کامل در  پژوهشياما  ،است انجام شدهترات ين

ترات به صورت همزمان در يع رطوبت و نيتوز يالگو هنيزم
ه است. انجام نشد ها چکان ط مختلف عمق نصب قطرهيشرا
ع يتوز يالگو ياست که با بررس آنبر  يسع مطالعه،ن يدر ا

 ن عمق نصب التراليتر ترات، مناسبيهمزمان رطوبت و ن
انتخاب  باشدنه يترات بهيع رطوبت ونيتوزکه متناسب با آن 

  .شود
  

  ها مواد و روش
 ۳×۲۲/۱×۵/۰ گالس با ابعاد يک مدل پلکسيدر  ها شيآزما

و منابع  يکشاورز سيپرد يشگاه مرکزيو در آزمامتر 
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لوازم  يهکل پژوهشن ي. در اشدانجام  ي دانشگاه تهرانعيطب
ط يمتناسب با شرا يا قطره ياريستم آبيک سيزات يو تجه

ق يپمپ و از طر باد. آب ش يساز هيمزرعه شب يواقع
و  ياصل مهيو ن mm۵۰با قطر  ياصل هلن (لوليات يپل يها لوله

ک مخزن ي) از mm۱۶و  mm۲۰ يبا قطرها ترتيب بهالترال 
د و در داخل ش يها منتقل م چکان به قطره يتريل ۲۵۰

آب در سطح ثابت نگهداشتن  يبرا( از شناور ،مخزن آب
 يبرار فلکه (ير انتقال آب از شيداخل مخزن) و در مس

 ياز گرفتگ يريجلوگ يبرا( يلتر توريان)، فيت جريهدا
 يبراسنج (ع)، فشاريتوز يکنواختيها و عدم  چکان قطره

ر قطع و وصل يو ش )ها شيآزما هياعمال فشار ثابت در کل
ان به داخل هر محفظه) استفاده يکنترل جر يبراان (يجر
د و با يبار به انجام رس ۲در فشار ثابت  ها شيآزما ههم. شد

کاهش  يبرا ،کم بود يليخ يخروج ينکه دبيتوجه به ا
 )Bypass( يگذرگاه فرعستم يسک ي ،ستميس رفشار وارده ب

آب در  يع افقينکه توزي. با توجه به اشد يز طراحين
مربوط به خاک  ه، محفظاستشتر ين بيسنگ يها خاک
با بافت سبک و  يها متر) بزرگتر از خاک ۲/۱ن (يسنگ

از  يکامل يشد. نما يمتر) طراح ۹/۰متوسط (هر کدام 
 شده است. نشان داده ۱تجهزات در شکل  نصبت يموقع

 هنگامدر  يحيترج انيجر جاديا از يريجلوگ براين يهمچن
به ک سطح ي ،دن شنيچسب و پاش با استفاده از ،شيآزما

 هت بدنيشفاف بن چسيا يا به گونه ،دشجاد ينسبت زبر ا
و  a۲۰۱۰مونک، ي(کندلوس و س نمودمدل را حفظ 

b۲۰۱۰.( آمده ۱در جدول ها  خاک يکيزيمشخصات ف 
 هيو در هنگام تخل ها شيان آزماين پس از پايهمچن است.

 ۲ها، از نقاط مشخص شده در شکل  خاک از محفظه
د ششگاه منتقل يو به آزما شده يآور خاک جمع يها نمونه

 يبرا شود. يريگ ترات خاک اندازهيو ن يتا رطوبت وزن
ساعت در  ۲۴ها به مدت  ابتدا نمونه ،تراتين يريگ اندازه

 هيسپس با ته شوند.تا خشک قرار گرفتند شگاه يآزما يهوا
دادن در داخل اشباع و قرار همشخص عصار يها نسبت

ن عصاره با يا شدند.خلوط م کاملبه طور ها  نمونه ،کريش
مخصوص قرار  يها در داخل ظرف يعبور از کاغذ صاف

 يريگ اندازه براي پس از آن،. شد يريگ اندازه هگرفته و آماد
و  ۴۱۰ترات از دستگاه اسپکتوفتومتر با طول موج ين

ها در چهار عمق  چکان . قطرهاستفاده شدک يسولفور دياس
 ي)) و دبH3( cm۴۵) و cm۱۵ )H1 ،(cm۳۰ )H2، صفر(
۴/۲ )Q1 ،(۴ )Q2قرار گرفتند يابيمورد ارزساعت  بر تري) ل .

ن يپ و نتافيدر سيچکان سو از دو نوع قطره مطالعهن يدر ا
که  بودندمار يشامل دو ت ياريکود آب يمارهاي. تشداستفاده 

 و ۱۲۵ترات يبا غلظت ن ترتيب بهاول و دوم  ياريکود آب
 يمارهاياعمال ت براي. شدانجام تر يگرم در ل يليم ۲۵۰
درصد ازت)  CH4N2O) (۴۶از کود اوره (، ياريآب کود

ن کشاورزان ين کود در بيا زيرا استفاده از ،دشاستفاده 
 تيحالل باب مطمئن يک ترکيبه عنوان  و مرسوم است

آب مورد  ييايميات شيخصوص .شود ميشناخته  کامل
   آمده است. ۲ در جدولاستفاده 

  

  
   شیآزما بهمربوط  هاي و اتصال یشگاهیمتر آزمایسیال -1 شکل

  
  

وصلیر قطع و ش  

اصلی نیمه لوله  

 لولۀ اصلی
 فشارسنج فیلتر

 شیر
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  مورد مطالعه يها خاك یکیزیات فیخصوص -1 جدول
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  نيبافت سنگ  ٤٦  ١٨  ٣٦  يشن -يرس  ٢/١  ٦٥/٢  ٦/٢١  ٥/٣٧
  بافت متوسط  ٥٥  ٢٢  ٢٣  يشن -يرس -يلوم  ٣٥/١  ٦٥/٢  ٧/١٨  ٥/٣٤
  بافت سبک  ٧٦  ١٣  ١١  يلوم -يشن  ٤٥/١  ٥٩/٢  ١/١٤  ١/٣٠

 

 
  شیخاك در نقاط مشخص شده پس از انجام آزما يبردار از نمونه ییترات در هر محفظه و نمایرطوبت و ن يریگ نقاط اندازه -2شکل 

 
  ياریمختلف کود آب يمارهایآب و ت ییایمیات شیخصوص -2 جدول

NO3-Nc 
(mg/lit) SAR K+ 

(meq/lit)  
Cl-  

(meq/lit)  
Mg2+ 

(meq/lit)  
Ca2+ 

(meq/lit)  
Na+ 

(meq/lit)  
TDS  

(mgr/lit)  
EC  

(ds/m)  PH  آب هنمون  

٦٣  
١٢٥  
٢٥٠  

٠٤/٣  
٧/٢  
٨٢٥/٢  

١٠٢/٠  
٠٧٧/٠  
٠٧٧/٠  

٦/٢  
٤/٢  

٣  

٣/٢  
٨/١  
١٥/٤  

٧/٥  
٩/٥  
٦/٣  

٠٨/٦  
٣/٥  
٥٦/٥  

٠٤/٥٦٧  
٧٢/٥٥٨  
٦/٥٦٩  

٨٨٦/٠  
٨٧٣/٠  
٨٩/٠  

٦٢/٧  
٧٧/٧  
٦٨/٧  

  يآب معمول
  اول ياريکود آب
  دوم ياريکود آب
 
  ج و بحثینتا

ثر از أخاک متترات در داخل يع نينکه توزيبا توجه به ا
ن دو پارامتر يع ايتوز ،)۱۳۸۶، ي(عباس استع رطوبت يتوز
 پژوهش براين ي. در اشد يصورت همزمان در خاک بررس به

ترات از يرطوبت و ن هشد يريگ ر اندازهين مقاديسه بيمقا
ن يدر ا). ۶تا  ۳ يها (شکل شداستفاده  SigmaPlotافزار  نرم

و  رطوبت يدرصد حجمره رنگ مربوط به يت سطح ها، شکل
) mg/cm3( تراتير ندارنگ مربوط مق يخاکستر هاي حسط

ر رطوبت و يمربوط به مقاد z. محور استشده  يريگ اندازه
 يمربوط به مختصات افق xمحور ، شده يريگ ترات اندازهين

 ياز رطوبتينقاط در پ يمربوط به مختصات عمود yو محور 
ک سوم يدر  ياريکود آب يمارهاينکه تيبا توجه به ا .است
م و ال هيتوص براساس( شدنداعمال  ياريزمان آب يانتها

ن يا يبرا پژوهشن يج حاصله از اينتا ،)۲۰۰۷همکاران، 
  .استصادق  ياريکود آب از شکل

ها  چکان که قطره يتيوضع يدهد که برا ينشان م ۳شکل 
در ع رطوبت ين توزيشتريب ،دنريگ يدر سطح خاک قرار م

 يترات به حواشيع نيو توز گرفتهچکان قرار  قطره اطراف
 ياديزترات تحرک يون ني زيرا شود يمنتقل م ياز رطوبتيپ

شود. با توجه به  يان آب منتقل مين جريدارد و با کوچکتر
انجام  ياريزمان آب يک سوم انتهايدر  يارينکه کود آبيا

 يها خاک يو برا ياز رطوبتيترات در پيع ني، توزاست شده
 ۴۰و  ۴۰، ۲۰تا عمق  ترتيب به يو شن يلوم، يرس

خاک خارج  مؤثر هيناح ترات ازير نيبوده و مقاد يمتر سانتي
با  ييها ع رطوبت در خاکينکه توزينشده است. با توجه به ا

ع يو متناسب با آن توز بوده) کندتر ين (رسيبافت سنگ
در بهتر است  ،است تر يجيتدرز يترات در داخل خاک نين
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 يبرا يول .شتر شوديق کود بيها مدت تزر خاک نيا
مدت زمان  شود که يه ميتوص ،تر با بافت سبک ييها خاک

  . ابديکاهش ترات يق کود کم شود تا تلفات نيتزر
ن خاک يتر مناسبافت که يتوان در يم ۳شکل  با توجه به

با بافت  ييها ، خاکيسطح يا قطره ياريآب روش يبرا
ترات در يع رطوبت و نيتوز ،حالت نيدر ا رايز .هستندسبک 
مختلف  هاي عمقتواند در  ياه ميو گ بودهکنواخت يخاک 

کند. اما در  تأميناز خود را يترات مورد نيرطوبت و ن
. نيستکنواخت يترات يع نين توزيبا بافت سنگ ييها خاک

 ۱۵ها در عمق  چکان که قطره يحالت يبرا ۴شکل 
که  يدهد که در نقاط يقرار دارند نشان م يمتر سانتي

 دليل بهترات کم بوده و ينغلظت ، استاد يرطوبت خاک ز
مرطوب فاصله گرفته و به  ياز نواحون ين ي، ااديزت يحالل

د منتقل ندار يکه رطوبت کمتر ياز رطوبتيپ يحواش
ترات تا ي، نيحرکت آب در خاک شنبه شود. با توجه  يم

ن يشتريو ب )۴(شکل  شود يمنتقل م يمتر سانتي ۷۰عمق 
و با توجه به  شود جمع مين عمق يدر هم تراتيغلظت ن

ک چهارم يدرصد جذب در  ۴۰شه (ير باقانون جذب آب 
ترات قابل ياز ن ياديمقدار ز ،شه)ير هعمق توسع هياول

  شود. ياه خارج ميم گياستفاده از دسترس مستق
مربوط به عمق  ترتيب بهه ک ۶و  ۵ يها ج حاصل از شکلينتا

 يبرا که دهد يد نشان مهستن يمتر سانتي ۴۵و  ۳۰نصب 
ع يتوز يکنواختين يشتريب ،يمتر سانتي ۳۰ عمق نصب
رطوبت و  از ياديبخش زو  حاصل شدهترات يرطوبت و ن

ه فعال يده و در ناحيبه سطح خاک رس يترات به راحتين
ها در  چکان که قطره يد. اما در حالتنريگ ياه قرار ميشه گير

ر ين مقاديشتريب ،رنديگ يقرار م يمتر سانتي ۴۵عمق 
خاک  يمتر سانتي ۷۰تا  ۶۰ترات به عمق يرطوبت و ن

 اه محسوب شود.يگ هشيفعال ر هيجزء ناح كه شدهمنتقل 
عنوان ه دارد. ب يهمخوان گريمطالعات د يبرخ ج باين نتايا

نه ي) عمق نصب به۱۹۹۶ل و همکاران (ياست نمونه،
 متر سانتي ۳۰ ،يخ زدگيفاکتور عمق  براساسچکان را  قطره

عمق نصب ز ين) ۱۹۹۹. اورون و همکاران (کردند شنهاديپ
 ۳۰ يع رطوبت و شوريتوز يالگو براساسچکان را  قطره

) ۲۰۰۰و همکارن ( يشنهاد کردند. النابولسيپ متر سانتي
مختلف نصب  هاي عمق يعملکرد محصول گلرنگ را برا

ن عملکرد يشتريافتند که بيو در كردند يابيچکان ارز قطره
 ۳۵و  ۲۵ق نصب با عم ييها چکان قطره به گلرنگ مربوط

را مورد  حاضر پژوهش يها افتهيج، ين نتاي. ااست متر سانتي

ستم يک سي ياجرا برايت ينهادر دهند. يد قرار مييتأ
م يتصم يرهايمتغ يرسطحيزو  يسطح يا قطره ياريآب

پژوهش ن ي. در انددشنه يتوابع هدف مورد نظر به براساس
از  ،ياريدر آب يتکامل يها تميالگور يباال ييکارا دليل به

 براساسک بار ين منظور ي. بدشدک استفاده يتم ژنتيالگور
تلفات رطوبت در خارج از  کردن کمينه(هدف تابع يک 

 ندنه شديم بهيتصم يرهاير متغيشه) مقادير هتوسعه يناح
دو تابع هدف  براساسسازي  بهينهگر ي) و بار د۳(جدول 

ترات در خارج از يتلفات رطوبت و نزمان  هم کردن کمينه(
ن ي). در ا۴(جدول صورت پذيرفت شه) ير هتوسعه يناح

و  گرفته شد درنظرک متر يه فعال خاک يناح ،مرحله
ترات در خارج ير خارج شده رطوبت و نيمتناسب با آن مقاد

و  گرديدبه عنوان تلفات محسوب  اکفعال خ هياز ناح
از  يخروج ي(دب Q ، يعنيميتصم يرهايمتناسب با آن متغ

(حجم آب  V ،)تر در ساعتيبر حسب ل چکان قطره
 ياريترات در کودآبي(غلظت ن F) و تريبر حسب ل يکاربرد

نه يمختلف به يمارهايت ي) براتريگرم در ل يليبر حسب م
 يا قطره ياريآبستم يس يو برا يدر خاک رس( نددش

شده در  ارائهج ي. نتا)ندافت نشدينه ير بهيمقاد يسطح
 يرهايد که با اعمال متغنده ينشان م ۴ و ۳ هاي ولجد
ترات در سطح مزرعه ين تلفات رطوبت و نيکمتر ،نهيبه

ک يد به عنوان نتوان يماين مقادير و  حاصل شده
و  يسطح يا قطره ياريآب يها ستميدر س يدستورالعمل کل

  .مورد استفاده قرار گيرند يرسطحيز
  

  گیري نتیجه
در اين پژوهش با استفاده از نتايج حاصل از مطالعات 
آزمايشگاهي، به بررسي الگوي توزيع همزمان رطوبت و 

ترين عمق نصب الترال براي به  نيترات و انتخاب مناسب
دست آوردن توزيع بهينه رطوبت و نيترات پرداخته شد. 

هاي  قايسه توزيع رطوبت و نيترات در خاکنتايج حاصل از م
ها  چکان مورد مطالعه نشان داد که بهترين عمق نصب قطره

هاي رسي و  سطحي براي خاک اي زير در روش آبياري قطره
 ۴/۲ها  ترين دبي خاک متر و مناسب سانتي ۳۰لومي عمق 

)Q1 ليتر در ساعت است. با توجه به نتايج، باالترين (
يکنواختي توزيع رطوبت و نيترات در ناحيه فعال خاک در 
اين شرايط حاصل شده و درصد کمتري از رطوبت و نيترات 

ترين  شوند. همچنين مناسب هاي خاک منتقل مي به عمق
هاي شني (با توجه به توزيع رطوبت  عمق نصب براي خاک
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) Q2( ۴متر با دبي  سانتي ۱۵ک)، عمق نصب و نيترات خا
است. با طراحي و اجراي عمق نصب بهينة  ليتر در ساعت

اي زيرسطحي، توزيع  ها در سيستم آبياري قطره الترال

صورت  رطوبت و نيترات در سرتاسر ناحيه مؤثر خاک به
 تواند رطوبت و نيترات يکنواخت حاصل شده و گياه مي

  عمق خاک فراهم کند. همورد نياز خود را از هم
  

  

 

 
 ،اهیس سطح( مطالعهسه بافت خاك مورد  يبرا یسطح يا قطره ياریستم آبیس يشده برا يریگ ترات اندازهیر رطوبت و نیمقاد -3 شکل

 )mg/cm3، تراتیر نیمقاد ،يخاکستر هاي حسط و رطوبت یدرصد حجم
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سه بافت خاك  يبرا متر سانتی 15با عمق  یرسطحیز يا قطره ياریستم آبیس يشده برا يریگ ترات اندازهیر رطوبت و نیمقاد -4 شکل
 )mg/cm3، تراتیر نیمقاد ي،خاکستر هاي حسط و رطوبت یدرصد حجم ،اهیسطح س( مورد مطالعه
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سه بافت خاك  يبرا متر سانتی 30با عمق  یرسطحیز يا قطره ياریستم آبیس يشده برا يریگ ترات اندازهیر رطوبت و نیمقاد -5 شکل

 )mg/cm3، تراتیر نیمقاد ي،خاکستر هاي حسط و رطوبت یدرصد حجم ،اهیسطح س( مورد مطالعه
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سه بافت خاك  يبرا متر سانتی 45با عمق  یرسطحیز يا قطره ياریستم آبیس يشده برا يریگ ترات اندازهیر رطوبت و نیمقاد -6 شکل

 )mg/cm3، تراتیر نیمقاد ي،خاکستر هاي حسط و رطوبت یدرصد حجم ،اهیسطح س( مورد مطالعه
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  تابع هدف رطوبت براساس یرسطحیو ز یسطح يا قطره ياریستم آبیم در سیتصم يرهایمتغ هنیر بهیمقاد -3 جدول
 متر سانتي ٤٥ متر سانتي ٣٠ متر سانتي ١٥ سطحي  گيري متغيرهاي تصميم  هاي مورد بررسي خاک

 رسي
Q - ٦٥/٣ ٢٩/٤ ٤٦/٣ 
V - ٦/٢٤ ٨٤/٢٦ ٧٤/١٣ 

 لومي
Q ٩٥/٣ ٤٧/٤ ٤/٣ ٧٤/٣ 
V ٤٤/٢٢ ٤١/٣٢ ٩٩/٢١ ٨٨/٢٨ 

 شني
Q ٨٤/٢ ١٤/٣ ٣٨/٦ ٢٢/٣ 
V ٨٩/١٣ ٦٧/١٧ ٣/٢٤ ٦/١٤ 

Qچکان بر حسب ليتر در ساعت،  : دبي خروجي از قطرهV آب کاربردي بر حسب ليتر: حجم  

 
تراتیهدف رطوبت و ن توابع براساس یرسطحیو ز یسطح يا قطره ياریستم آبیم در سیتصم يرهایمتغ هنیر بهیمقاد -4 جدول  

 متر سانتي ٤٥ متر سانتي ٣٠ متر سانتي ١٥ سطحي  گيري متغيرهاي تصميم  هاي مورد بررسي خاک

 رسی

Q - ٤٨/٤ ٩٩/٤ ٧٢/٣ 
F - ١٠٢ ١٠٤ ١٠٤ 
V - ٥٦/١٩ ٩/٢٠ ٣/١٢ 

 لومی

Q ٩١/٦ ٣٥/٥ ٢٦/٤ ٨٤/٤ 
F ١٠٦  ١٠٤ ١٠٦ ١٠٠ 
V ٩٩/٣٨ ٦٨/٢٤ ٧٦/١٤ ٣٤/١٩ 

 شنی

Q ٣٥/٦ ٨١/٦ ٦٩/٦ ٢٧/٦ 
F ١٠٢ ١٠٦ ١٠٠ ١٠٢ 
V ٦٥/٣٤ ٤٩/١٤ ٢٢/١٨ ٠٦/٢٣ 

Qچکان بر حسب ليتر در ساعت،  : دبي خروجي از قطرهV ،حجم آب کاربردي بر حسب ليتر :F :گرم در ليتر. غلظت نيترات در کودآبياري بر حسب ميلي  
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