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Abstract
Wick irrigation is a combination of subsurface and pot irrigation methods that
provides water to the plant roots through the wick by means of capillary ascent.
The salient features of this method are the elimination of evaporation losses and
deep penetration, and thus increase plant yield and water use efficiency. The
purpose of this study was to investigate the performance and water use
efficiency of a wick system designed for corn cultivation in comparison with
surface-furrow irrigation method. In this study, after reviewing and selecting the
most suitable wick, field studies with two treatments of wick irrigation and
furrow irrigation were performed in the summer of 2017 in one crop season and
the wick system was prepared and implemented. Based on the results obtained,
the total volume of water consumed in the wick system has decreased by about
30% on average compared with the surface system and its wet and dry
performance has increased by about 1.4 and 1.7 times, respectively. Therefore,
water use efficiency for maize plant in wick irrigation method increased by 2.5
times compared with surface method. The results show the effectiveness of wick
irrigation method on yield and water use efficiency for corn cultivation in semiarid areas compared with surface-furrow irrigation method.

© Authors, Published by Environment and Water Engineering journal. This is an open access article
distributed under the CC BY) license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Introduction
With population growth and limited water
resources, irrigation method in arid and semi-arid
climate should be such that more crop production
is achieved with less water consumption. Wick
irrigation is combination of Pitcher and
Underground Irrigation methods, which provides
water to the plant roots through wicks by
capillary rise. The clear features of this method
are the prevention of evaporation losses and deep
percolation, and thus increase plant yield and
water use efficiency. The purpose of this
research is investigation of crop yield and water
use efficiency of the designed wick irrigation
system in this study for maize cultivation in
comparison with the surface-furrow irrigation
method.

Effectiveness of Wick Irrigation Method

Materials and Methods
Field studies were performed in two phases in
one crop season in the summer of 2017 at the
Research Farm of the Agricultural Faculty of
Tehran University, Karaj. In the first phase, after
determining the physical characteristics of farm
soil, by examining the hydraulic properties of
different rope samples, the appropriate wick
(rope) for placement in the soil for irrigation was
selected. In next phase, irrigation systems with
two treatments of wick irrigation and furrow
irrigation that has three replications were
prepared and implemented in a 6×7 m2 plot for
maize cultivation (Fig. 1). In this research, the
volume of water consumed by the systems was
investigated and the crop yield was evaluated.
Then, the water use efficiency of the two systems
were calculated and compared.

Fig. 1 Placing the pipe at a depth of 0.5 m and connecting to water reservoir and setting the wicks vertically next
to the roots of the plants and filling the furrow

Results
According to first phase studies, hemp rope with
a diameter of 18 mm was selected as the wick for
the wick irrigation system. The second phase
studies results indicated that total applied water
in the wick irrigation system has decreased by an
average of about 30% compared with the surface
system (Table 1). Fresh and dry yield has
increased about 1.4 and 1.7 times, respectively
(Table 2). Therefore, water use efficiency for
maize in wick irrigation method increased by 2.5
times compared to surface method.
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Table 1 Total volume of water consumed for Wick
and Furrow irrigation systems
Total volume of
Volume of water
Irrigation
water consumed
consumed for a
System
(m3)
plant (lit)
Wick

6.73

74.8

Furrow

9.89

109.6
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Table 2 Plant yield for Wick and Furrow irrigation
systems
Mean
Mean
Fresh
Dry
Irrigation
fresh
dry
yield
yield
System
weight
weight
(ton/ha) (ton/ha)
(kg)
(kg)
Wick
0.91
0.32
77.351
27.115
Furrow
0.67
0.19
54.258
15.923

Conclusion
Studies and the results of data and observations
confirm wick irrigation system is applicable in
the farms. It can also be an efficient system in
arid and semi-arid areas that provides water
directly to the plant roots in terms of eliminating
evaporation losses and deep percolation. In
addition, the results show the effectiveness of
wick irrigation method on yield and water use
efficiency on maize in semi-arid area compared
to surface-furrow irrigation method. On the
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whole, using this combined irrigation method is
recommended in Iran that is one of the arid and
semi-arid regions with low irrigation efficiency.
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مقاله پژوهشی

اثربخشی روش آبیاری فتیلهای بر عملکرد و کارایی مصرف آب برای کشت ذرت در
نواحی نیمهخشک
*2

ندا جدیری حیدری 1و عبدالمجید لیاقت

1دانشآموخته کارشناسیارشد ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
2استاد ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله

آبیاری فتیلهای ،تلفیقی از روشهای آبیاری زیرسطحی و کوزهای است که به کمک صعود مویینگی،
آب را از طریق فتیله در اختیار ریشه گیاه قرار میدهد .از ویژگیهای بارز این روش میتوان به
حذف تلفات تبخیر و نفوذ عمقی ،و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه و کارایی مصرف آب اشاره کرد.
هدف از این پژوهش ،بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب سامانه فتیلهای طراحیشده برای کشت
ذرت در مقایسه با روش آبیاری سطحی-شیاری بود .در این پژوهش پس از بررسی و انتخاب
مناسبترین فتیله ،مطالعات مزرعهای با دو تیمار آبیاری فتیلهای و آبیاری شیاری در تابستان سال
 1396در یک فصل زراعی انجام شد و سامانه فتیلهای آماده و اجرا شد .بر اساس نتایج بهدستآمده،
حجم کل آب مصرفی در سامانه فتیلهای بهطور میانگین حدود  % 30نسبت به سامانه سطحی
کاهش داشته و عملکردتر و خشک آن بهترتیب حدود  1/4و  1/7برابر افزایش داشته است .بنابراین،
کارایی مصرف آب برای گیاه ذرت در روش آبیاری فتیلهای نسبت به روش سطحی 2/5 ،برابر
افزایش پیدا کرد .نتایج بهدستآمده ،نشان از اثربخشی روش آبیاری فتیلهای بر عملکرد و کارایی
مصرف آب برای کشت ذرت در نواحی نیمهخشک در مقایسه با روش آبیاری سطحی-شیاری دارد.
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 -1مقدمه
با رشد جمعیت جهان و محدودیت منابع آب ،شیوه آبیاری
در کشاورزی باید بهگونهای باشد که تولید محصول بیشتر با
مصرف آب کمتر حاصل گردد ( .)Aghaii et al. 2015در
اقلیم خشک و نیمهخشک ایران ،انتخاب روشهای آبیاری
بهینه ،نهتنها یک فن ،بلکه یک هنر است .روشهای سنتی
آبیاری ،همراه با نوآوریهای جدید و بومیسازی ،هنوز هم
میتوانند کاربرد داشته باشند .بدان معنا که از توان ،انرژی،
تفکر و فنهای خاص منطقهای براساس تجربههای

بهدستآمده استفاده شود .این دانشها و روشها ،سازگاری با
طبیعت و برقراری رابطه معقول بین انسان و محیطزیستش
را نشان میدهند و از این نظر با اصول توسعه بومی و پایدار
هماهنگی کامل دارد (.)Jompor 2016
در دستهبندی سامانههای آبیاری ،آبیاری کوزهای و آبیاری
تراوا جزو سامانههای زیرسطحی هستند که آب در محیط
ریشه گیاه از طریق خاصیت مویینگی تأمین میشود .آبیاری

جدیری حیدری و لیاقت1401 ،

کوزهای یکی از روشهای آبیاری دیرینه و ساخته فکر
نسلهای گذشته بوده است ( ;Maleki-nejad 2003
Aghaii et al. 2015; Arabfard et al. 2017; Bhayo et
al. 2018; Martínez Martínez de Azagra Paredes
 ،)and Del Río San José 2019و با شناخت بیشتر از

کارکرد کوزهها ،به نتایج خوبی در ساخت لولههای رسی
متخلخل رسیدهاند ( Aghaii et al. 2015; Arabfard et
 .)al. 2017آبیاری کوزهای روش بسیار کممصرفی است که
خاصیت "خودتنظیمی" دارد (خاک کوزه از جنس رس با
درصد متفاوت ذرات تشکیلدهنده میباشد و بهعلت پایین
بودن هدایت هیدرولیکی ،آب را در خود نگه میدارد تا
بهمرور زمان از آن تراوش کند) و از هدر رفتن آب جلوگیری
میکند و همچنین آب داخل کوزه تصفیه شده و آب با
کیفیت در اختیار گیاه قرار میگرفته است ( Arabfard et
; .)al. 2017; Bhayo et al. 2018در روش آبیاری
زیرسطحی با لولههای تراوا ،لولههای الستیکی اسفنج مانند
در منطقه ریشه گیاه نصب میشوند و آب تحتفشار بسیار
کم در آن جریان یافته و با تراوش از خود موجب مرطوب
شدن آن منطقه در حد رطوبت ظرفیت زراعی میشود
(.)Sohrabi et al. 1997; Arabfard et al. 2017
آبیاری فتیلهای ،تلفیقی از روشهای آبیاری کوزهای،
زیرسطحی و تراوا است .سامانه آبیاری فتیلهای مویینگی یک
سامانه زیرسطحی است که شامل وسیلهای برای انتقال آب
توسط مویینگی از یک مخزن به گیاه در حال رشد است
( .)Zarei et al. 2017; Bhayo et al. 2018سامانههای
زیرسطحی در مقایسه با سامانه آبیاری معمولی از نظر
صرفهجویی کارگر ،هزینههای آب و کاهش تلفات و افزایش
راندمان ،بهخصوص در مزارع خرد و کوچک کارآمدتر
میباشند ( ;Zarei et al. 2017; Bhayo et al. 2018
Martínez de Azagra Paredes and Del Río San
 .)José 2019همچنین نتایج نشان دادهاند که آبیاری

فتیلهای را میتوان در شرایط شدید خشکسالی ،دسترسی
به آب کم و حتی در مناطقی با آب گسترده و مراکزی که
تولید کشاورزی در آن غیرممکن است ،اعمال کرد ( Zarei et
 .)al. 2017اگرچه هزینه احداث و راهاندازی آبیاری فتیلهای
نسبت به آبیاری سطحی بیشتر است ،اما بهدلیل مزایایی که
در مراحل بعد دارد از جمله  -1عدم نیاز به تسطیح و جوی و
پشتهای کردن زمین در هر دوره کشت و نداشتن مزاحمت
برای ماشینآالت کشاورزی -2 ،استفاده آسان و کاهش
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،1بهار 1401

126

هزینه کارگری -3 ،کارایی مصرف آب باال ،و  -4طول عمر
باال ،این سامانه میتواند توجیهپذیر و کاربردی باشد.
در زمینه آبیاری زیرسطحی و مویینگی ،طرحهایی در آمریکا
ثبت اختراع شدهاند .بهعنوان مثال (Hemphill )1968
سامانه آبیاری مویینگی زیرزمینی را اختراع کرد .در این
سامانه جهت تأمین آب ،مجرایی بیروزنه برای باال آوردن
سطح آب در طول لوله در نظر گرفته شد و دریچهای جهت
کنترل سطح در آن تعبیه شده بود .داخل مجرا با موادی که
خاصیت مویینگی دارند پر شده بود که به مرطوب کردن
خاک اطراف کمک میکردند Whitcomb )1991( .با
بررسی سامانههای آبیاری دیگر و مزایا و معایب آنها،
سامانهای اختراع کرد که از طریق قسمت زهکشی گلدانها
آب وارد خاک میشد و به کمک نیروی مویینگی ،رطوبت در
اطراف ریشه پخش میگشت Murray )1998( .اختراعش را
درخصوص سامانه آبیاری مویینگی در منطقه ریشه با توجه
به دو دیدگاه به ثبت رساند .دیدگاه اول ،تأمین آب و هوای
موردنیاز ناحیه ریشه از طریق مویینگی بود؛ و دیدگاه دوم
درباره کنترل جریان سیال از ابتدا تا انتهای مجرا بهمنظور
خروج آب از روزنههای الیه باالیی بودCaron )2001( .
سامانه آبیاری مویینگی فرشی را به ثبت رساند .در این روش
تأثیر حرکت و تراوش آب روی فرشهایی که بهصورت
سطحی کارگذاشته شده بودند مشاهده شد .همچنین،
( Nalliah et al. )2010عملکرد و کیفیت فلفل تند را از
طریق آبیاری مویینگی در فشارهای منفی مختلف ارزیابی
کردند و با آبیاری سطحی مقایسه کردند.
انتخاااب صااحیح سااامانه آبیاااری براساااس عااواملی چااون
شاارایط اقلیماای ،گیاااه ،شاارایط زمااین ،مشخصااات خاااک،
کیفیاات آب منطقااه ،اناارژی و بحاا هااای اقتصااادی باارای
رساایدن بااه کااارایی و عملکاارد باااالتر ،از اهمیاات خاصاای
برخااوردار اساات .بااه همااین منظااور ،انتخاااب یااک سااامانه
آبیاااری نااو و بهینااه ،ماایتوانااد در جهاات رساایدن بااه
کشاورزی پایادار کاه رانادمان بااالیی داشاته باشاد و منجار
بااه افاازایش تولیااد محصااوالت کشاااورزی ،بهبااود بهاارهوری
آب و صاارفهجااویی در ذخااایر آب شاایرین شااود ،اثرگااذار
باشااد .هاادف از ای ان پااژوهش ،اجاارای سااامانه مااوردنظر در
مزرعااه بااهمنظااور بررساای عملکاارد و کااارایی مصاارف آب
سااامانه آبی ااری فتیلااهای باارای کشاات ذرت در مقایسااه بااا
روش آبیاری سطحی-شیاری بود.
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مرطوب با میانگین بارندگی سالیانه حدود  251 mmبا
ضریب تغییرات  %1/24است (.)Anonymous 2020

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه موردمطالعه
بهمنظور دستیابی به اهداف ذکرشده و جمعآوری اطالعات
موردنیاز پژوهش ،این پژوهش در تابستان سال  1396در یک
فصل زراعی و طی دو مرحله در مزرعه آموزشی و پژوهشی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،واقع در
کرج (طول جغرافیایی ´ 50° 57شرقی ،عرض جغرافیایی
´ 35° 48شمالی و ارتفاع از سطح دریا  )1292/9 mانجام
شد .طبق دوره آماری  1350تا  ،1380منطقه دارای آب و
هوای مدیترانهای بوده و براساس طبقهبندی کوپن با داشتن
 150تا  180 dayخشک ،از نوع اقلیم نیمهخشک با
تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای نسبتاً سرد و

 -2-2مطالعات اولیه و انتخاب فتیله
در مرحلااااه اول مشخصااااات فیزیکاا ای خاااااک مزرعااااه
(جااادول  )1تعیاااین شاااد و باااا بررسااای خصوصااایات
هیااااادرولیکی نموناااااه طناااااابهاااااای مختلاااااف،
مناسااابتااارین فتیلاااه (طنااااب) جهااات کارگاااذاری در
خاااک مزرعااه مااوردنظر باارای آبیاااری انتخاااب شااد .بااه
هماااین منظاااور 13 ،نموناااه طنااااب مختلاااف از نظااار
طااول ،قطاار و جاانس تهیااه شاادند و از نظاار جااذب و
واجاااذب آب ،و صاااعود ماااویینگی موردبررسااای قااارار
گرفتند.

جدول  -1مشخصات فیزیکی خاک مزرعه
Permanent Wilting
)Point (cm3/cm3
13.50
13.54
13.73

Table 1 Physical characteristics of farm soil
Soil Texture
Field Capacity
)(cm3/cm3
)Silt (%
Clay (%) Textural Class
38.52
30.86
Clay loam
30.91
41.09
30.86
Clay loam
30.51
38.52
28.29
Clay loam
29.55

)Sand (%
30.62
28.05
33.19

)Soil Depth (cm
0-20
20-40
40-60

شکل  -1نقشه سامانههای اجرا شده
Fig. 1 Performed systems plan
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 -3-2روش پژوهش
در مرحله دوم ،مطالعات مزرعهای در کرتی به ابعاد 6×7 m2
انجام شد .این آزمایش دارای دو تیمار آبیاری فتیلهای و
آبیاری شیاری (تیمار شاهد) بود و بهمنظور کاهش خطا و باال
رفتن ضریب دقت در آزمایشها ،برای هر تیمار سه تکرار در
نظر گرفتهشد .سپس جوی و پشتههایی به عرض  0/5 mو
طول  6 mایجاد شدند و بهدلیل عبور راحتتر از بین ردیفها
برای نمونهگیری و همچنین عدم تداخل رطوبتی ،بین هر دو
سامانه آبیاری و نیز تکرارهای آنها  1 mفاصله در نظر
گرفتهشد (شکل  .)1بذر ذرت علوفهای رقم  BK65نیز
بهصورت دستی و با فاصله  0/2 mاز هم و در مجموع به
طول  6 mروی پشتهها کاشته شد؛ و تا سبز شدن یکنواخت
و پایداری گیاهان ،هر دو تیمار بهصورت سطحی آبیاری
شدند.

شکل  -2آببندی سورا های لوله
Fig. 2 Sealing the pipe holes

 -1-3-2آمادهسازی و اجرای سامانه آبیاری فتیلهای

بااهمنظور آساایب نرساایدن بااه ریشااه گیاهااان ،پااس از
اسااتقرار کاماال گیاهااان و در زمااان پاانج برگاای شاادن،
شاارایط باارای نصااب سااامانه جدیاد مهیاا شااد .طااول شایار
 6 mبااود و بااذرها بااا فاصااله  0/2 mکاشااته شااده بودنااد و
عمااق ریشااه گی ااه  0/5 mدر نظاار گرفتااه شااد .در نتیجااه
برای اینکاه هار فتیلاه یاک بوتاه را آبیااری کناد و لولاه در
عمااق  0/5 mدفاان شااود 15 m ،از طناااب مااوردنظر تهی اه
شااد .سااپس بااا متااهای مخصااوص سااورا هااایی بااه فاصااله
 0/2 mروی لولااه  63زده شااد و طنااابهااا بااه طااول m
( 0/5باار اساااس عمااق ریشااه گیاااه مااوردنظر تااا سااطح
خاااک) بریااده شاادند و در سااورا هااای لولااه کارگذاشااته
شاادند و جهاات جلااوگیری از نشاات آب ،بااه کمااک واشاار و
چسب آببندی شادند (شاکل  .)2انتهاای لولاه هام کاه در
زیرزمین قرار میگرفات ،باا درپاوش  63بساته شاد .بعاد از
آماده شدن لوله و فتیلاههاا ،ساه شایار ساامانه فتیلاهای باه
طااول  8 mو عمااق  0/5 mکنااده شاادند و لولااههااا در آن
قاارار داده شاادند و فتیلااههااا بااهصااورت عمااودی در کنااار
ریشه گیاه قارار گرفتناد و باا خااک پوشاانده شادند (شاکل
 .)3سر دیگر لولههاا باا شایب مالیمای از زیار خااک خاارج
شاادند و هرکاادام جداگانااه بااه منبااع آب  200 lدر ارتفاااع
باااالتر و در جهاات شاایب زمااین بااهمنظااور ایجاااد شاایب
هیدرولیکی متصل شدند (شکل .)4
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شکل  -3شمایی از ساختار لوله و فتیله کارگذاریشده
Fig. 3 A view of pipe structure and inserted wick

 -2-3-2بررسی حجم آب مصرفی سامانهها

با هدف برنامهریزی بهترین زمانبندی آبیاری طبق شرایط
اقلیمی منطقه و نرسیدن به نقطه تنش ،دور آبیاری چهار روز
برای روش آبیاری سطحی در نظر گرفته شد؛ و حجم آب
آبیاری موردنیاز در هر آبیاری براساس شاخصهای مرتبط با
خاک به روش اندازهگیری کمبود رطوبتی و با استفاده از
رابطه ( )1محاسبه شده است .دادهبرداریها به این صورت
بود که از اول ،وسط و انتهای شیارها ،نمونه خاک از دو عمق
 0-20 cmو  20-40 cmبرداشته میشد و رطوبتها به
روش حجمی در آزمایشگاه اندازهگیری میشدند .همچنین
جهت تأمین دقیق حجم آب موردنیاز ،یک کنتور حجمی بعد
از شیرفلکه نصب شد.
()1

)

(

d =  fc − i  Z  A

که d ،حجم آب آبیاری ( θFC ،)m3و  θiبهترتیب رطوبت
ظرفیت زراعی خاک منطقه موردمطالعه و رطوبت حاصل از
دادهبرداری و بهصورت درصد حجمی Z ،عمق ریشه گیاه
( ،)mو  Aمساحت سطح خیسشده ( )m2میباشند .از
آنجاییکه منبع آب سامانه فیتیلهای حجم مشخصی داشت
(بشکه  ،)200 lحجم آب مصرفی برای این سامانه براساس
Environment and Water Engineering
Vol. 8, No. 1, 2022

اثربخشی روش آبیاری فیتیلهای

مجموع حجم آب تخلیهشده در طول دوره کشت بهدست
آمد .جهت اطمینان از اینکه آب داخل منبع فقط به مصرف
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گیاه برسد ،درپوش برای جلوگیری از تبخیر گذاشته شده
بود.

شکل  -4کارگذاری لوله در عمق  0/5 mو اتصال به منبع آب و عمودی قرار دادن فتیلهها کنار ریشهها و پرکردن شیار
Fig. 4 Placing the pipe at a depth of 0.5 m and connecting to water reservoir and setting the wicks vertically next
to the roots of the plants and filling the furrow

 -3-3-2ارزیابی عملکرد اندام هوایی گیاه

بر اساس مشخصات ظاهری گیاه ذرت ،هنگامیکه دانهها
حالت خمیری پیدا کنند ،زمان برداشت ذرت علوفهای آغاز
شده است .به همین سبب در اوایل ماه مهر از هر تکرار سه
بوته بهصورت تصادفی از ابتدا ،وسط و انتهای ردیف انتخاب
شدند و از سطح خاک بریده شدند و با ترازو وزن شدند .به
وزن خشک اندام هوایی در انتهای برداشت دانه ،زیستتوده
میگویند .برای اندازهگیری وزن خشک اندام هوایی ،نمونهها
به مدت چهار روز در دمای  °70cدر آون ایستاده قرار داده
شدند و سپس وزن ماده خشک آنها توسط ترازو وزن شدند.
سپس میانگین دادهها بهصورت عملکرد وزنتر و وزن خشک
در هکتار مقایسه شدند.
 -4-3-2کارایی مصرف آب

هدف از کاربرد کارایی مصرف آب ،توانایی مقایسه سریع بین
سامانههای مصرفکننده آب در زمان و مکان است .شاخص
کارایی مصرف آب آبیاری در تعریف به معنای مقدار محصول
به حجم آب مصرفی یا منحرفشده به سامانه میباشد و
معموالً به کیلوگرم بر مترمکعب ارائه میگردد (رابطه )2
(.)Howell 2006; Heidari 2012
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Y
I

()2

= WUE

کا اه WUE ،کاااارایی مصااارف آب ) Y ،(kg/m3عملکااارد
محصااول ) ،(kg/haو  Iمقاادار آب آبیاااری در طااول فصاال
زراعی ) (m3/haمیباشد.

 -3یافتهها و بحث
بااا بررساای خصوصاایات هیاادرولیکی و خاصاایت مااویینگی
در نمونه طناابهاای مختلاف ،طنااب کنفای باا قطار mm
 18بااهعنوان فتیلااه باارای سااامانه آبیااری فتیلااهای انتخاااب
شد.
 -1-3آمادهسازی و اجرای سامانه آبیاری فتیلهای
نتاااایج دادههاااا و مشااااهدات ،قابااالاجرا باااودن ساااامانه
فتیلهای را تأییاد مایکناد .همچناین از نظار حاذف تلفاات
تبخی ار و نفااوذ عمق ای ،م ایتوانااد ی اک سااامانه کارآمااد در
مناااطق خشااک و نیمااهخشااک باشااد کااه آب را مسااتقیماً
در اختیااار گیاااه قاارار ماایدهااد (شااکل  )5کااه ()2018
 Bhayo et al.نیااز بااه آن اشاااره کااردهانااد .همچنااین،
( Aghaii et al. )2015در مطالعااات خااود بیااان کردنااد
کااه در روشهااای زیرسااطحی از جملااه آبیاااری کااوزهای،
Environment and Water Engineering
Vol. 8, No. 1, 2022

جدیری حیدری و لیاقت1401 ،

130

توزیاع رطوبات در خاااک بهتار شاده و در نتیجااه باه ایجاااد
شرایط بهیناه بارای گیاهاان و صارفهجاویی در مصارف آب
کمک میشود.

 -3-3ارزیابی عملکرد اندام هوایی گیاه
بهمنظور بررسی عملکرد ،میانگین دو صفت وزنتر و وزن
خشک برای هر دو سامانه آبیاری فتیلهای و سطحی محاسبه
شد .سپس با در نظر گرفتن تراکم مطلوب  85000بوته در
هکتار ( ،)Azizi et al. 2020عملکرد برحسب ton/ha
تعمیم داده شد و نتایج در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول  -3عملکرد اندام هوایی گیاه برای سامانههای آبیاری
فتیلهای و سطحی
Table 3 Plant yield for Wick and Furrow irrigation
systems
Mean
Mean
Fresh
Dry
Irrigation
fresh
dry
yield
yield
System
weight
weight
)(ton/ha) (ton/ha
)(kg
)(kg
Wick
0.91
0.32
77.351
27.115
Furrow
0.67
0.19
54.258
15.923

شکل  -5نمونهای از فتیله کارگذاری شده و نقش آن در آبرسانی
مستقیم به ریشه گیاه
Fig. 5 An example of a placed wick and its role in
direct water supply to plant roots

 -2-3بررسی حجم آب مصرفی سامانهها
پس از اتمام آبیاریها ،حجم کل آب مصرفی برای هر دو
سامانه آبیاری فتیلهای و سطحی محاسبه شد و در جدول
( )2ارائه شده است.
جدول  -2حجم کل آب مصرفی برای سامانههای آبیاری فتیلهای و
سطحی
Table 2 Total volume of water consumed for Wick
and Furrow irrigation systems
Total volume of
Volume of water
Irrigation
water consumed
consumed for a
System
)(m3
)plant (lit
74.8

6.73

Wick

109.6

9.89

Furrow

طبااق اعااداد جاادول ( ،)2سااامانه آبی ااری فتیلااهای بااهطااور
میاااانگین حااادود  %30در میااازان حجااام آب مصااارفی
صاارفهجااویی داشااته اساات .از دالیاال مصاارف آب کمتاار،
م ایتااوان بااه خاص ایت خااودتنظیمی فتیلااه کااه در خاااک
ایجاااد م ایشااود و همچن این حااذف تلفااات تبخی ار و نفااوذ
عمقاای اشاااره کاارد ،کااه همگاای از ویژگاایهااای سااامانه
آبیاری فتیلاهای مایباشاد .ایان ویژگایهاا توساط محققاان
دیگاار نیااز گاازارش شااده اساات ( ;Zarei et al. 2017
Bhayo et al. 2018; Martínez de Azagra
.)Paredes and Del Río San José 2019
محیطزیست و مهندسی آب
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طبق اعداد جدول ( ،)3عملکردتر و خشک تیمار آبیاری
فتیلهای نسبت به تیمار آبیاری سطحی بهترتیب حدود  1/4و
 1/7برابر است .این افزایش عملکرد نیز به دلیل نبود تلفات
در سامانه فتیلهای و عرضه پایدار آب به گیاه توسط مویینگی
در ناحیه ریشه است .بررسی عملکرد گیاه تحت دو تیمار
آبیاری فتیلهای و سطحی در پژوهش (Zarei et al. )2017
با این نتیجه تطابق داشت و اشاره کردند از مهمترین عواملی
که میتواند ساختار و عملکرد گیاهان را تحت تأثیر قرار دهد
مقدار آب قابلدسترس گیاه است .در آبیاری سطحی به دلیل
اینکه بهصورت دورهای آب در اختیار گیاه قرار میگیرد،
ممکن است در فاصله هر بار آبیاری ،گیاه با تنش کمآبی
مواجه گردد که در این شرایط ،اندامهای هوایی سریعتر و
بیشتر از سایر اندامها دچار کاهش رشد میشوند .بنابراین
آبیاری فتیلهای با مرطوب نگهداشتن مداوم محیط ریشه،
باع افزایش صفات رشد گیاه میشود.
 -4-3کارایی مصرف آب
بهمنظور مقایساه کاارایی مصارف آب در دو ساامانه آبیااری
فتیلااهای و آبی ااری سااطحی ،مقاادار آن براساااس رابطااه ()2
محاسبه شد .نتایج محاسبات در جدول ( )4آورده شده است.
با توجه به محاسبات جدول ( ،)4آبیاری فتیلاهای نسابت باه
آبیاری سطحی باع افزایش  2/5برابری کاارایی مصارف آب
در گیاااه ذرت شااده اساات .باار اساااس مطالعااات ()2012
 Heidariو ( ،Howell )2006کااارایی مصاارف آب یکاای از
مهمتاارین عواماال در تعیااین اسااتفاده از آب جهاات تولیااد
محصوالت کشاورزی است .کاهش تبخیر از سطح خاک ،عدم
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وجود رواناب سطحی و کنترل نفوذ عمقی آب باعا افازایش
کارایی مصرف آب در آبیاری فتیلهای نسبت به روش شایاری
میگردد .به همین سبب ،یکی از روشهاای افازایش کاارایی
مصرف آب ،انتخاب و اجرای روش آبیاری مناسب است.
جدول  -4کارایی مصرف آب در دو سامانه آبیاری فتیلهای و
آبیاری سطحی
Table 4 Water use efficiency for Wick and Furrow
irrigation systems
Dry
amount of
Irrigation
WUE
yield
irrigation water
System
)(kg/m3
3
)(kg/ha
)(m /ha
Wick
27115
6358
4.26
Furrow
15923
9316
1.71

 -4نتیجهگیری
با بررسی اثربخشی روش آبیاری فتیلهای بر عملکرد و کارایی
مصرف آب برای کشت ذرت در نواحی نیمهخشک ،نتایج
بهدستآمده در پژوهش قابلتوجه است:
 -1در روش آبیاری فتیلهای ،تلفات تبخیر و نفوذ عمقی به
صفر میرسد که منجر به افزایش عملکرد گیاه و کارایی
مصرف آب میشود.
 -2حجم آب مصرفی در سامانه آبیاری فتیلهای بهطور
میانگین حدود  %30نسبت به آبیاری سطحی کاهش پیدا
کرد.
 -3عملکردتر و خشک تیمار آبیاری فتیلهای نسبت به تیمار
آبیاری سطحی بهترتیب حدود  1/4و  1/7برابر افزایش
داشت.
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 -4کارایی مصرف آب برای گیاه ذرت در روش آبیاری
فتیلهای در مقایسه با روش سطحی 2/5 ،برابر افزایش داشته
است.
پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابه و گستردهتر برای توسعه
این سامانه در نقاط مختلف کشور در راستای انتخاب
مناسبترین روش از جنبههای فنی و اقتصادی انجام شود.
همچنین روی عوامل اثرگذار دیگر مانند عمق بهینه
کارگذاری لوله در خاک ،بررسی حرکت آب در خاک و
ارزیابی آن به کمک مدلهای مختلف بررسیهایی صورت
گیرد.

سپاسگزاری
این پژوهش در قالب طرح پژوهشی انجامشده که بدینوسیله
از مساعدت اساتید و مسئولین محترم گروه آبیاری و آبادانی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و همچنین
از تمامی دستاندرکاران مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران که در اجرای این پژوهش
حمایت و همراهی داشتند کمال سپاس دارم.

دسترسی به دادهها
دادههای استفادهشده (یا تولیدشده) در این پژوهش در متن
مقاله ارائه شده است.
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