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  ّای ًَیي در علَم خاکفٌاٍریَر هقالِ: هح

 ای ٍ فارٍ بر تَزیع ًیترات در اعواق خاکّای کَدآبیاری قطرُثیر رٍش کاربرد کَد ًیترٍژى در سیستنابررسی ت
 2ػثذاالهیز تغساًی، *1ػلی خزاعاًی

  سی، داًؾگاُ ؽاّذداًؾجَی وارؽٌاعی ارؽذ گزٍُ ػلَم خان داًؾىذُ وؾاٍر 1
 ن داًؾىذُ وؾاٍرسی، داًؾگاُ ؽاّذگزٍُ ػلَم خاداًؾیار  2

  

 چکیدُ
خضٍّؼ تِ حذالل رعاًذى ازالف ًیسزٍصى اس طزیك فزآیٌذ آتؾَیی، تاػث افشایؼ وارایی هصزف وَدّای حاٍی ایي ػٌصز خَاّذ گزدیذ. 

طزح تلَن واهل زصادفی، تصَرذ وزذ دٍ تار خزد آسهایؼ در لالة  اجزا گزدیذ.حاضز تا ّذف تزرعی زاثیز عیغسن آتیاری در هیشاى آتؾَیی ًیسزاذ 
 200ٍ  100تِ ػٌَاى فاوسَر اصلی، زیوار وَدی  ای ّای آتیاری ؽاهل فارٍ ٍ لطزُ عیغسن اًجام ؽذ.ای  وزذ هشرػِ ؽذُ ٍ در عِ زىزار هجوَػاً دٍاسدُ

ًسایج  هسز )فاوسَر فزػی دٍم( تَدًذ. عاًسی 60ٍ 30، 15اهل ویلَگزم ًیسزٍصى در ّىسار تصَرذ وَد اٍرُ )فاوسَر فزػی اٍل( ٍ اػواق هخسلف خان ؽ
ای تا وٌسزل رطَتر خان در عیغسن وَدآتیاری لطزُ(. P<0.01دار تَد )اثز عیغسن آتیاری تز همذار ًیسزٍصى ًیسزازی هحلَل خان هؼٌی ًؾاى داد وِ

وارتزد همادیز هىزر ٍ  ػث واّؼ همذار ًیسزٍصى ًیسزازی هحلَل خان گزدیذ.هحذٍدُ هٌطمِ فؼال ریؾِ ٍ تا افشایؼ ػوك، در همایغِ تا آتیاری فارٍ تا
ّایی وِ گزدد وِ در سهیيٍ واّؼ ػوك آتؾَیی وَد گزدد. تٌاتزایي، خیؾٌْاد هیرطَتر زَاًذ تاػث افشایؼ ًگْذاری وَچه اس آب ٍ وَد ًیسزٍصى هی

 ٌظَر حفظ ّز چِ تْسز رطَتر خان ٍ واّؼ آتؾَیی وَد ًیسزٍصى اعسفادُ ؽَد.ای، تِ هدر آًْا تافر خان ؽٌی اعر، عیغسن وَدآتیاری لطزُ
  ، رطَتر خانٍری ًیسزٍصى، تْزُآلَدگی خان ٍ آب، آتؾَیی ًیسزاذ، ودغَل هىؼ: کلوات کلیدی

 

 هقدهِ
س هْوسزیي  ػَاهل هحذٍد آب یىی ا ّای اخیز زثذیل ؽذُ اعر.اهٌیر غذایی در وٌار حفظ هحیط سیغر تِ یه هَضَع هْن جْاًی در دِّ

-ًمؼ اعسفادُ اس وَدّای ًیسزٍصًِ هاًٌذ اٍرُ در افشایؼ تْزُ(. 2016ٍ ّوىاراى  Zhang) تاؽذوٌٌذُ زَلیذ هحصَالذ سراػی در هٌاطك خؾه دًیا هی
-ى، وارایی هصزف ًیسزٍصى را ارزماء هیززیي سهاى ٍ همذار تْیٌِ وارتزد وَد ًیسزٍصزؼییي هٌاعةتاؽذ. ٍری در هحصَالذ وؾاٍرسی غیز لاتل اًىار هی

تاؽذ. اعسفادُ تیؼ اس اًذاسُ وَد ّای آلَدگی خان ٍ آب هیآلَدگی ًیسزازی خان ٍ آب تز اثز آتیاری ٍ وَددّی اس ًوًَِ (.Almodares, 1996دّذ )
اًذاسد وٌٌذ را تِ خطز هیوِ اس آى اعسفادُ هیّای سیزسهیٌی ؽذُ ٍ هحیط سیغر ٍ عالهسی هزدهی را ًیسزٍصى، هَجة حزور ًیسزاذ اس خان تِ آب

(Jenkinson, 2001)ً یسزاذ در خان، آب ٍ . هلىَزی تیاى داؽر وِ هصزف ًاهٌاعة، ًاتٌْگام ٍ تیؼ اس حذ ًیاس گیاُ ًیسزٍصى، تاػث افشایؼ غلظر
ٍری ّای هَثز در افشایؼ تْزُوارصى گزدد. یىی اس راُزَاًذ عثة واّؼ چؾوگیز زلفاذ ًیسزٍهذیزیر هطلَب آب هی(. 1372)هلىَزی،  گیاُ ؽذُ اعر

فشایؼ درآهذ ا (Papadopoulos, 1987). تاؽذهی 1ایعیغسن وَدآتیاری لطزُ سهاى آب ٍ وَد ٍ یاوارتزد ّنوَد ًیسزٍصى، ٍ واّؼ آتؾَیی ًیسزاذ، 
لذا در ایي   (Papadopoulos, 1994).اعر ر وؾاٍرسیّای هحیط سیغر اس هْوسزیي اّذاف هذیزیر وَدآتیاری دوؾاٍرساى ٍ واّؼ آلَدگی

  ای زاثیز عیغسن آتیاری در هیشاى آتؾَیی ًیسزاذ هَرد تزرعی لزار گیزد.خضٍّؼ عؼی تز ایي اعر زا اس طزیك اًجام آسهایؼ هشرػِ

 ّاهَاد ٍ رٍش
تِ اًذاسُ ّز وزذ ای  وزذ هشرػِ هجوَػاً دٍاسدُآسهایؼ در لالة طزح تلَن واهل زصادفی، تصَرذ وزذ دٍ تار خزد ؽذُ ٍ در عِ زىزار 

هسز در ًظز  عاًسی 70ّای وؾر  فاصلِ ردیفتَد.  هسز عاًسی 50تِ فاصلِ گیاُ در ّز ردیف  9ٍ  ردیف واؽر 5ّز یه ؽاهل  زىزار 3هسز در  (5/3×5)
در هشرػِ هسز هىؼة( در ّز وزذ  5/3ای ) سز هىؼة( ٍ لطزُه 9)فارٍ آتیاری تا دٍ رٍػ  .وؾر ؽذ 1397هاُ اردیثْؾر در  فزًگیٍ ًؾاء گَجِ گزفسِ

تِ ػٌَاى فاوسَر  ای ّای آتیاری ؽاهل فارٍ ٍ لطزُ . عیغسنآهذ تِ اجزا در 2فزًگی تز رٍی گیاُ گَجِای  زحمیماذ وؾاٍرسی خضٍّؾگاُ ػلَم ٍ فٌَى ّغسِ
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هسز  عاًسی 60ٍ 30، 15ُ )فاوسَر فزػی اٍل( ٍ اػواق هخسلف خان ؽاهل ویلَگزم ًیسزٍصى در ّىسار تصَرذ وَد اٍر 200ٍ  100اصلی، زیوار وَدی 
اس طزیك خوح وَدآتیاری زشریك  ،زوام هَاد ؽیویایی )ًظیز وَد، لارچ وؼ، ػٌاصز هیىزٍ ٍ غیزُ(ای زیوار وَدآتیاری لطزُدر )فاوسَر فزػی دٍم( تَدًذ. 

ریشی آتیاری زَعط جْر وٌسزل رطَتر خان در هٌطمِ ریؾِ گیاُ ٍ اصالح تزًاهِ اًجام ؽذ. ٍ عٌسی در آتیاری فارٍ وَددّی تصَرذ دعسیؽذ. 
هسزی  ّای ًَززٍى لزائرهسز خان ًصة گزدیذ. عاًسی 100هسز در ّز زیوار در دٍ زىزار زا ػوك هیلی 40ّای آلَهیٌیَهی تِ لطز هسز، لَلِدعسگاُ ًَززٍى

ٍ  زصحیح جذاٍل آتیاریٍ هیشاى رطَتر خزٍفیل خان هحاعثِ،  خان اًجام  ػوكهسز عاًسی 15ّز تِ فاصلِ  در طَل فصل رؽذ لثل ٍ تؼذ اس آتیاری
 60 ٍ 30، 15در اػواق  (3ّای هىؼ)ودغَلگیز هحلَل خان ػصارُعِ  .(IAEA. 2001 ) ذووثَد رطَتر خان زا ظزفیر سراػی خان آتیاری ؽ

 .J. D) صَرذ گزفر ًَتر 4ردگیزی  ػصارًُصة ٍ وززچِ ایشٍزَخی طزاف گیاُ هزوشی در ا زىزارگیزی هحلَل خان در ّز  عاًسیوسز جْر ػصارُ

Jabro et al) رعن ًوَدارّا تا ًزم  .(1387.ا.م ؽلواًی،)هَعَی گیزی ؽذ ًذاسُدعسگاُ اعدىسزٍفسَهسز ا زَعطهحلَل خان  یًیسزازًیسزٍصى . غلظر
 درصذ اًجام گزدیذ. 1در عطح احسوال ّـا تـا آسهـَى داًىي ایغة هیـاًگیيٍ هم SASٍ زجشیِ آهـاری تـا ًـزم افشار  Excelافشار 

 
 ًتایج ٍ بحث

تِ درصذ( ٍ 1)ووسز اس  ون( ارائِ گزدیذُ اعر. خان هَرد تزرعی دارای هادُ آلی 1ّای خان در جذٍل )ًسایج هزتَط تِ تزخی اس ٍیضگی
وٌذ. اس عَی دیگز ووثَد هادُ آلی ٍ ضؼف ای، لاتلیر ًگْذاری آب در خان را هحذٍد هیٍ عٌگزیشُ ؽٌیرعیلَمٍجَد تافر  ای تَد.عٌگزیشُصَرذ 

 عاخسواًی ػاهلی هْن در هحذٍدیر ًگْذاری آب در خان اعر. 

 ّای فیشیىی ٍ ؽیویایی خان هَرد هطالؼِ. تزخی ٍیضگی1جذٍل 
 هادُ آلی )%( ؼادل )%(وزتٌاذ ولغین ه ج.ّاػ (mg/kg) ًیسزاذ رط )%( عیلر )%( ؽي )%( تافر خان

 47/0 25/11 7/7 6/4 59/29 07/10 32/60 لَم رعی ؽٌی
 

 ّایدٍرُدر  وَد اٍرٍُ عطَح هخسلف ای ٍ فارٍ وَدآتیاری لطزُ ّایعیغسنخان، زحر زأثیز هحلَل  یًیسزازًیسزٍصى غلظر هیشاى  زجشیِ ٍاریاًظ
همذار داری تز همذار اثز هؼٌی عیغسن آتیاری ٍ همذار وَد، تز اعاط ًسایج زجشیِ ٍاریاًظ. ارائِ ؽذُ اعر 2جذٍل درهحلَل خان تزداری  هخسلف ًوًَِ

در عیغسن خان  ًیسزٍصى ًیسزازی هحلَلهمذار ػوك، ًسایج ًؾاى داد وِ تا افشایؼ  .(2)جذٍل (P<0.01داؽر ) ًیسزٍصى ًیسزازی هحلَل خان
در هحلَل خان  ًیسزٍصى ًیسزازیهمذار ٍ ووسزیي . تِ طَری وِ تیؾسزیي (1ل)ؽى ًؾاى دادشایؼ ٍ آتیاری فارٍ تسززیة واّؼ ٍ افای وَدآتیاری لطزُ

 دعر آهذ. ( ت705/6ِ)ای لطزُآتیاری عیغسن وَدٍ ( 788/51) فارٍآتیاری در  هسز تسززیةعاًسی 60ػوك 
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 تزداری. ّای هخسلف ًوًَِ در سهاى فارٍای ٍ آتیاری دآتیاری لطزُوؾر وَ زحر ،خانی هحلَل سزازیًهیشاى ًیسزٍصى  اًظیٍار ِیزجش  -2جذٍل 

ns ٍ  ،**درصذ 1دار در عطح احسوال  دار، هؼٌی : تِ زززیة غیز هؼٌی 
 

 هسز تز همذار ًیسزٍصى ًیسزازی هحلَل خانعاًسی 60ٍ  30، 15اػواق هخسلف خان ؽاهل ای ٍ فارٍ ٍ آتیاری لطزُّای آتیاری وَدعیغسن زاث( 2ؽىل )
تا وٌسزل رطَتر خان در هحذٍدُ هٌطمِ فؼال ریؾِ ٍ تا افشایؼ ػوك،  ایعیغسن وَدآتیاری لطزُدّذ وِ دّذ. ًسایج ایي تزرعی ًؾاى هیرا ًؾاى هی

ًیسزٍصى  آتؾَیی( ًیش تا تزرعی اثز 2012ٍ ّوىاراى )Sharma  .گزدیذهحلَل خان  در همایغِ تا آتیاری فارٍ تاػث واّؼ همذار ًیسزٍصى ًیسزازی
هیاًگیي همذار ای ٍ آتیاری لطزُدر آتیاری فارٍ ًسایج ًؾاتْی را گشارػ ًوَدًذ وِ  رٍفا ٍ ای لطزُ آتیاری ّای عیغسن زحر وؾر خیاس ًیسزازی اس

گزم در ویلَگزم تَد. وِ اعسفادُ اس عیغسن آتیاری هیلی 23.2ٍ  2/46تسززیة  هسز در طَل دٍرُ رؽذ گیاُعاًسی 0-50در ػوك  خان ًیسزٍصى ًیسزازی
 حظِ ًیسزٍصى ًیسزازی خان را در همایغِ تا آتیاری فارٍ در تزداؽر.، واّؼ لاتل هالایلطزُ

 
( تز همذار ًیسزٍصى ًیسزازی I2( ٍ )آتیاری فارٍ;I1ای;ٍ عیغسن آتیاری)وَدآتیاری لطزُ (D1=15()D2=30()D3=60)هسز( اثز اػواق هخسلف خان)عاًسی -1ؽىل

 هحلَل خان 

 هٌثغ زغییزاذ درجِ آسادی هیاًگیي هزتؼاذ

64/110  
ns

 زىزار 2 

84/71 
ns

 تزداریسهاى ًوًَِ 3 

1242/85 
**

 تزداریػوك ًوًَِ 2 

25/4898 **
 وَد 1 

7232/51**
 عیغسن آتیاری 1 

 خطای آسهایؼ 94 50/70

 ضزیة زغییزاذ - 65/35
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  گیریًتیجِ
همایغِ تا واّؼ ًیسزٍصى ًیسزازی هحلَل خان ٍ آتؾَیی ًیسزاذ در  هَجةای، اعسفادُ اس عیغسن وَدآتیاری لطزُایي خضٍّؼ ًؾاى داد وِ 

ان در زَاًذ تا حفظ رطَتر خهی، تافر خان ؽٌی اعرٍیضُ در هٌاطمی وِ ، تِایعیغسن وَدآتیاری لطزُگزدیذ. تٌاتزایي اعسفادُ اس  آتیاری فارٍزیوار 
زَاًذ تاػث افشایؼ وارتزد همادیز هىزر ٍ وَچه اس آب ٍ وَد ًیسزٍصى هی ؽَد.ٍ وَد  ٍری آبهحذٍدُ هٌطمِ فؼال ریؾِ گیاُ، تاػث افشایؼ تْزُ

 ای،اری لطزُعیغسن وَدآتی، تافر خان ؽٌی اعرّایی وِ در آًْا گزدد وِ در سهیيتٌاتزایي، خیؾٌْاد هیًگْذاری ٍ واّؼ ػوك آتؾَیی وَد گزدد. 
 ٍ واّؼ آتؾَیی وَد ًیسزٍصى اعسفادُ ؽَد.تِ هٌظَر حفظ ّز چِ تْسز رطَتر خان 
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Abstract 

Minimizing nitrogen losses through the process of leaching will increase the efficiency of the fertilizer containing this 

element. The purpose of this study was to investigate the effect of irrigation system on nitrate leaching. The experiment was 

based on randomized complete block design with split plot design and three replications in a total of twelve field plots. 

Irrigation systems including furrow and fertigation as main factors, fertilizer treatments of 100 and 200 kg N/ha were used 

as urea fertilizer (first sub factor) and different depths of soil were 15, 30 and 60 cm (second sub factor). The results showed 

that the effect of irrigation system on N-NO3 content of soil solution was significant (P <0.01).  fertigation system with soil 

moisture control in the area of active root zone and with increasing depth, compared with furrow irrigation, reduced the 

amount of N-NO3 in soil solution. Application of frequent and small amounts of water and nitrogen fertilizer can increase 

the maintenance and reduce the depth of fertilizer leaching. Therefore, it is suggested that drip irrigation systems should be 

used in soil with sandy soil texture in order to maintain soil moisture and nitrogen fertilizer reduction.  

Keywords: Soil and water pollution, Nitrate leaching, Suction cup, Fertilizer efficiency, Soil moisture 
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