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ﭼﮑﯿﺪه∗
اﻣﺮوزه در ﮐﺸﺎورزی ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻮأم ﮐﻮدﻫﺎی ازﺗﻪ و آب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻮدآﺑﯿﺎری در روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش از ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮد ،اﻣﮑﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻢ ،ﻣﮑﺮر و ﺗﻘﺴﯿﻄﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ در ﻃﻮل دوره رﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺨﺶ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﮐﻮد در ﺧﺎک و
ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ آن در ﻃﻮل دوره رﺷﺪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﺰاﯾﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﮐﻮد آﺑﯿﺎری در روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ اراﺿﯽ آﺑﯽ ﺑﺎ
آن روش آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻓﻨﯽ ﮐﻮد آﺑﯿﺎری در روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ روی و زﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮑﺴﺮی آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی
ﻣﺰرﻋﻪای در رژﯾﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪای )اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎز ،ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮﯾﺎن و اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ( و ﻧﻮاری اراﺋﻪ
وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺎن آﺑﯿﺎری و ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد در ﻧﯿﻤﻪ
دوم آﺑﯿﺎری و ﯾﺎ در زﻣﺎنﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ آﺑﯿﺎری ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد در ﭘﺎﻟﺲﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ) (short pulseﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮد را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﯿﻤĤﺑﯿﺎری ) (Chemigationﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه آب را ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺸﺮهﮐﺶﻫﺎ،
ﺿﺪ ﻏﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﺗﺪ ﮐﺶﻫﺎ و ﮐﻮدﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﯿﻤĤﺑﯿﺎری ،ﮐﻮد آﺑﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
 -1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ )اﺳﺘﺎدﯾﺎر( ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮج
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اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری اﺳﺖ .ﺷﯿﻤĤﺑﯿﺎری ﺑﯿﺶ از  40ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﻮد آﺑﯿﺎری در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮﯾﮋه در آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ و ﻗﻄﺮهای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮد آﺑﯿﺎری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎﻫﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮔﯿﺎه ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و
ﺗﻮزﯾﻊ رﯾﺸﻪ در ﺧﺎک ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻮد )درﺟﻪ ﺣﻼﻟﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ در ﺧﺎک( ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺧﺎک ) pHو ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺒﺎدل ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ( و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب آﺑﯿﺎری ) pHو  (ECاﺳﺖ .در روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﺣﺖﺗﺮ ،ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎ ﻫﻤﺮاه آب آﺑﯿﺎری ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .اﻣﺎ در
روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ،ﮐﻮد آﺑﯿﺎری ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن رواﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭼﻨﺪان
ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺼﻮرت رواﻧﺎب ﺳﻄﺤﯽ و ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ و ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮأم آب و اﻣﻼح روی و زﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺎک از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮد آﺑﯿﺎری در روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری
ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ )ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران .(2003 ،ﺗﺮﯾﺪﮔﯿﻞ ) (1985در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺸﺎن
داد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ  61درﺻﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﻄﺮهای و  43درﺻﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ از ﮐﻮد آﺑﯿﺎری اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ  3/5درﺻﺪ از روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻤﺘﺮ و ﺗﻠﻔﺎت از ﻃﺮﯾﻖ رواﻧﺎب ﺳﻄﺤﯽ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻮﻟﺖ و ﻫﻤﮑﺎران ) (1994ﻧﯿﺰ ﮐﻮد آﺑﯿﺎری در
آﺑﯿﺎری ﻣﻮﺟﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزیﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮد در ﺳﯿﮑﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ را دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺟﯿﻨﺰ و ﻫﻤﮑﺎران )(1992
در آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻮد آﺑﯿﺎری ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ ﮐﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﻮد آﺑﯿﺎری ﻗﺒﻠﯽ ﺟﯿﻨﺰ و ﻫﻤﮑﺎران ) (1988ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن از آﺑﺸﻮﺋﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ را دارد .ﭘﻼﯾﺎن و ﻓﺎﺳﯽ ) (1997ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﮐﻮد آﺑﯿﺎری را در آﺑﯿﺎری ﻧﻮاری ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻦ  3ﺗﺎ  52درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد  .ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺼﻮرت
ﭘﺎﻟﺲﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ) (Short pulseﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ را داﺷﺖ.
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﮐﻮد آﺑﯿﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ،زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﺑﯿﺎری و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ در روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪای و ﻧﻮاری اﺳﺖ.

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﮐﻮد آﺑﯿﺎری از دادهﻫﺎی ﭘﻼﯾﺎن و ﻓﺎﺳﯽ ) (1997ﺑﺮای
آﺑﯿﺎری ﻧﻮاری و در آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪای آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺰرﻋﻪای در دو ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک ﻟﻮم ﻣﺎﺳﻪای و ﻟﻮﻣﯽ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎرﯾﮑﻮﭘﺎ )آرﯾﺰوﻧﺎ( و ﻣﺰرﻋﻪ  400ﻫﮑﺘﺎری ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺻﻼح و
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻬﺎل و ﺑﺬر )ﮐﺮج( اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺧﺎک ﻟﻮم ﻣﺎﺳﻪای ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ روی ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن آزاد و
ﺳﻪ آزﻣﺎﯾﺶ روی ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ) .ﻋﺒﺎﺳﯽ وﻫﻤﮑﺎران (2003 ،ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎ 115
ﻣﺘﺮ و ﻓﻮاﺻﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﺮف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ
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ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﻼح در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎ از ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ .در آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﻮﯾﭽﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎز )(FD
و ﯾﮑﯽ از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ ) (100%ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﻫﻤﺮاه آب آﺑﯿﺎری
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در دو آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮ روی ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻧﯿﻤﻪ اول ) (FHو ﻧﯿﻤﻪ دوم ) (SHآﺑﯿﺎری ﺑﻪ آب آﺑﯿﺎری اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺧﺎک ﻟﻮﻣﯽ )ﻣﺰرﻋﻪ  400ﻫﮑﺘﺎری( آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ روی دو رژﯾﻢ آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪای ) اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮﯾﺎن( و ﺳﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮات ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺰرﯾﻖ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺎن آﺑﯿﺎری ،ﺗﺰرﯾﻖ در
ﻧﯿﻤﻪ اول آﺑﯿﺎری و ﺗﺰرﯾﻖ در ﻧﯿﻤﻪ دوم آﺑﯿﺎری در دو ﺗﮑﺮار )در ﻣﺠﻤﻮع  12آزﻣﺎﯾﺶ( اﺟﺮا ﺷﺪ .ﻃﻮل
ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎ ﺑﯿﻦ  160ﺗﺎ  175ﻣﺘﺮ و ﻓﻮاﺻﻞ آﻧﻬﺎ  0/75ﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ آﺑﯿﺎری اول و دوم
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﮐﺮدن زﺑﺮی ﺳﻄﺢ و ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و آﺑﯿﺎری ﺳﻮم ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد
و اﻋﻤﺎل ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی ﮐﻮدی اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪاً اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﻼح در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آب ﺣﺎوی ﮐﻮد در زﻣﺎنﻫﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎن آﻧﺎﻟﯿﺰ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ
ﮐﻮد در ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪار آب ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻏﻠﻈﺖ اﻣﻼح در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺿﺮﯾﺐ
ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻧﯿﻤﻪ

1

)LH

 (DUو ﭼﺎرک (DULQ) 2ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻧﯿﻤﻪ و

ﭼﺎرک ﭘﺎﯾﯿﻦ در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻧﻮاری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﭘﻼﯾﺎن و ﻓﺎﺳﯽ ) (1997و در آﺑﯿﺎری
ﺟﻮﯾﭽﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﻋﺒﺎ ﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (2003ﻧﯿﺰ ﺑﺮآورد و ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻧﯿﻤﻪ و ﭼﺎرک ﭘﺎﯾﯿﻦ آب و ﮐﻮد در
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪای در ﺧﺎک ﻟﻮم ﻣﺎﺳﻪای در ﺟﺪول ) (1اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی  100%و
 FHﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ آﺑﯿﺎری و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی  100%و  SHﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﻮزﯾﻊ
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﮐﻮد را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺎن آﺑﯿﺎری وﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ در ﻧﯿﻤﻪ
دوم آﺑﯿﺎری ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪای در ﺧﺎک ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺿﺮاﺋﺐ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮد در آزﻣﺎﯾﺶ  SHدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای
آزﻣﺎﯾﺶ  100%ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ دارد .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ زﺑﺮی ﻣﺎﻧﯿﻨﮓ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻮد )ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران .(2003 ،ﺗﻔﺎوت ﺿﺮﯾﺐ زﺑﺮی و

1- Distribution uniformity of low half
2 -Distribution uniformity of low quarter
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ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎک در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ دﺑﯽ ورودی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎن در ﺳﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روی ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ ،ﺟﺒﻬﻪ ﭘﯿﺸﺮوی در آزﻣﺎﯾﺶ  SHﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی
ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﮐﻮد در آزﻣﺎﯾﺶ  FHﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ در ﻧﯿﻤﻪ اول آﺑﯿﺎری ﺑﻮد ،ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﮐﻮد در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺟﻮﯾﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺪت ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺰ در اﺑﺘﺪای آﺑﯿﺎری
زﯾﺎد اﺳﺖ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺟﻮﯾﭽﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻬﺎر آزﻣﺎﯾﺶ
ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮد ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﺑﯽ ورودی ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ،زﺑﺮی ﺳﻄﺢ ﺧﺎک و زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دارد .دﺑﯽ ورودی در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ،100%
 SH ،FHو  FDﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 1/28 ،1/1،32/29و  1/07ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺿﺮاﺋﺐ
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ در آزﻣﺎﯾﺶ  FDدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ  100%دﺑﯽ ورودی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد.
در اﻏﻠﺐ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه در ﻣﺰرﻋﻪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (2003وﺟﻮد داﺷﺖ .در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی  SH ،FHوFD
ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه  DULQﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎد اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ دﺧﺎﻟﺖ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد .ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ  25ﻣﺘﺮ در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﺎم زﻣﺎﻧﯽ ) ( ∆ tﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺣﺪود  30ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻮد ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﻮق در ﺷﮑﻞ  1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﮐﻮد ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺘﻪ در آزﻣﺎﯾﺶ  FDﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن زﻣﺎن آﺑﯿﺎری در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  3آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -1ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻧﯿﻤﻪ و ﭼﺎرک ﭘﺎﯾﯿﻦ آب و ﮐﻮد
)ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ( در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪای در ﺧﺎک ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻮﻣﯽ ﻣﺎﺳﻪای
)ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران( 2003 ،
ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ آب)ﻣﺪل(

ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﮐﻮد)ﻣﺪل(

ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﮐﻮد )اﻧﺪازهﮔﯿﺮی(

آزﻣﺎﯾﺶ
DULQ

DULH

DULQ

DULH

DULQ

DULH

% 100

77/8

85/3

77/8

85/3

75/6

87/4

FH

74/6

83/5

32/2

62/2

20/6

61/8

SH

52/8

70/8

70/8

83

38/7

73/9

FD

57/8

73/3

57/8

73/3

34/5

71/9
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ﻓﺎﺻﻠﻪ )ﻣﺘﺮ(

ﺷﮑﻞ  -1ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﻣﻼح ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻃﻮل ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﺎک ﻟﻮم ﻣﺎﺳﻪای
)ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (2003،
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺮاﺋﺐ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮد در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﻼﯾﺎن و ﻓﺎﺳﯽ ) (1997روی ﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ
در ﺟﺪول  2اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮات آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺑﺮای  3دﺑﯽ ورودی
 Q2= 4/94 ،Q1= 3/36و Q3= 7/82ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و  3ﺗﯿﻤﺎر ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد ﺷﺎﻣﻞ  A2 = 33 ، A1=0و A3=50
درﺻﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮوی اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ .ﻃﻮل ﻧﻮارﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ  280ﻣﺘﺮ ،ﻋﺮض آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ 2/9 -3/55
ﻣﺘﺮ ،ﺷﯿﺐ آﻧﻬﺎ  0/001و در ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ  100ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮات آﻣﻮﻧﯿﻮم در ﻣﺪت زﻣﺎن  5دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ آب در اﻏﻠﺐ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮد در ﻫﻤﻪ
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮد در اﯾﻦ
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد ) 5دﻗﯿﻘﻪ( ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﺎﻟﺲﻫﺎی
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺨﺼﻮص در اواﯾﻞ آﺑﯿﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮد ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ در آب آﺑﯿﺎری رﻗﯿﻖ
و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻧﻮار ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد
ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ  33درﺻﺪ و ﯾﺎ  50درﺻﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ
در اﺑﺘﺪای آﺑﯿﺎری اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎی ﭘﻼﯾﺎن و ﻓﺎﺳﯽ ) (1997ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ
ﺳﺎده ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮددﻫﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺰرﯾﻖ
ﮐﻮد در آﺑﯿﺎری ﻧﻮاری ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  60درﺻﺪ ﮐﻮد ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت رواﻧﺎب از اﻧﺘﻬﺎی
ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﮐﺮتﻫﺎی ﻣﺴﻄﺢ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد در اواﺧﺮ زﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ و
ﺗﺰرﯾﻖ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻮد ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری در دﯾﺮﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
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ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ
ﺻﻮرت رواﻧﺎب از اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺰرﻋﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ را در رژﯾﻢﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪول  -2ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﺮاﺋﺐ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ آب و ﮐﻮد در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻧﻮاری ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ
) ﭘﻼﯾﺎن و ﻓﺎﺳﯽ( 1997 ،
آزﻣﺎﯾﺶ

ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ آب )(%

ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻮد )(%

DULQ

DULH

DULQ

DULH

A1Q1

92/56

96/28

4/38

6/06

A1Q2

92/43

96/88

1/65

2/88

A1Q3

73/2

76/34

19/98

30/78

A2Q1

66/91

71/38

25/79

33/59

A2Q2

90/03

91/34

41/58

51//58

A2Q3

34/11

38/49

9/79

11/10

A3Q1

90/66

92/58

13/88

19/38

A3Q2

92/41

96/73

30/06

39/94

A3Q3

59/39

63/5

21/36

28/55

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﮐﻮد آﺑﯿﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺮﺳﻮم وﺳﻨﺘﯽ دارای ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺧﺎک ،ﻋﺪم
آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﮔﯿﺎه ،ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژی ،اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻘﺴﯿﻄﯽ و ﻣﮑﺮر از ﮐﻮد ﻫﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻮد و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ روش ﮐﻮددﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﺣﺖﺗﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در روﺷﻬﺎی
آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﯿﮑﻦ در آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﮐﻮد آﺑﯿﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ،زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺰرﯾﻖ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ در روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪای و ﻧﻮاری ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺻﻠﯽ
ﮐﻮد آﺑﯿﺎری در روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ آن اﺳﺖ .ﮐﺎراﺋﯽ اﯾﻦ روش ﮐﻮددﻫﯽ در
روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﻮ ﺑﻮدن اﯾﺪه در روﺷﻬﺎ و رژﯾﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت زﻣﺎن آﺑﯿﺎری و ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ در ﻧﯿﻤﻪ دوم آﺑﯿﺎری و ﯾﺎ در
1
زﻣﺎﻧﻬﺎی اﻧﺘﻬﺎﺋﯽ آﺑﯿﺎری )ﻣﺜﻼ
3
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﺰرﯾﻖ در ﻧﯿﻤﻪ اول آﺑﯿﺎری و ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻟﺲﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ را ﮐﺎﻫﺶ
آﺧﺮ( و ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﮑﻤﯿﻞ  30-50درﺻﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﺸﺮوی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ را
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، ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دﺑﯽ ورودی.ﻣﯽدﻫﺪ
. زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻮد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد،ﺿﺮﯾﺐ زﺑﺮی ﺳﻄﺢ ﺧﺎک
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