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  1چکیده
لی ایـن تحقیـق   هـدف اصـ  . اسـت  ولوژیکی از اهمیـت زیـادی برخـوردار   های هیدر  پدیده جذب آب توسط ریشه در مدل      

متر   الیسی 11. باشد میهای خاک     های مختلف ریشه در جذب آب در شرایط رطوبتی مختلف الیه           مشخص نمودن نقش بخش   
 بـا   متـر در دسـته اول قـرار داشـت کـه            چهار الیسی . بندی شد  ممتر انتخاب و به سه دسته تقسی        سانتی 100ارتفاع   و   25با قطر   

متـر   ترتیب شامل چهار و سـه الیـسی   دسته دوم و سوم نیز به.  شده بود چهار الیه مجزا تقسیم   های شن هر کدام به        استقرار الیه 
طریق زیرسطحی و در دسته سوم به  مترهای دسته اول و دوم به  ها در الیسی   ری الیه آبیا. بندی خاک در نظر گرفته شد      بدون الیه 

صـورت  مترها  های تحت آبیاری از باالی الیسی  تعداد الیهتنش رطوبتی در دسته اول و دوم با کاهش. روش ثقلی انجام گردید  
 ،های انجام شـده     گیری با اندازه .  درصد اعمال گردید   40 و   20های   ترتیب آبیاری کامل، کم آبیاری     در دسته سوم نیز به    . پذیرفت

نظـر از    صرف.  گردید های فوقانی مشخص     وقوع تنش رطوبتی در الیه     به هنگام های تحتانی در جذب آب        های الیه  نقش ریشه 
، این توانایی در گیاه وجود داشت که با افـزایش فعالیـت ریـشه و جـذب                  های عمقی مرطوب   کمتر در الیه   چگالی طول ریشه  

های جذب آب در دسـته    بررسی داده. مقابله و نیاز آبی خود را جبران نماید    ی فوقانی ها آنها، با کمبود آب در الیه      از   بیشتر آب 
گیـرد، بیـشتر     د که با شدت یافتن کم آبیاری، درصد جذب آب توسط الیه فوقانی که تحت آبیـاری قـرار مـی                    سوم نیز نشان دا   

  .شود می
  

  بندی بتی، جذب آب توسط ریشه و الیه تنش رطو: کلیدیهای واژه
  

  مقدمه
هـای   بررسی پدیده جذب آب توسـط ریـشه در مـدل          

ار هیدرولوژیکی و اقلیمی که در ارتباط مستقیم با گیـاه قـر           
فـدس و راتـس،     (اسـت    برخوردار دارند، از اهمیت زیادی   

   ).1998؛ زنگ و همکاران، 1998؛ کلیدون و هیمن، 2004

1های خرد  ل  جذب آب توسط ریشه، با مد       
2 و کـالن   2

  کمّـی  3
شـرایط  تـر بـوده و بـرای         سـاده هـای کـالن      مدل. گردد می

های کـالن، پیـشنهادهای    اساس مدل . ترند مناسبای   مزرعه
 است کـه    )1971(و مولز و رمسون   ) 1970(  رمسون مولز و 

 صورت تعرق واقعی گیاه  هدر آنها جذب آب توسط ریشه ب

                                                           
  a_zakerinia@yahoo.com:  مسئول مکاتبه- *

1- Microscopic Approach   
2- Macroscopic Approach   



هـا مقـدار جـذب آب        در تمامی این مـدل    . شود مطرح می 
صورت حجمی و با یک عبارت منفـی کـه           هتوسط ریشه ب  

) 1931(نمایانگر خـروج آب اسـت، در معادلـه ریچـاردز           
  .گیرد قرار می
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 θ ،)روز( زمـان    t ،)متـر  یسـانت ( عمق خاک    z،   در آن  که
مکـش   h،  )مکعـب متر یمکعب بر سـانت   متر یسانت(بت  رطو
  خـاک  یکیدرولیـ ت ه یهـدا  K،  )متر یسانت (ک خاک یماتر

ــانت( ــر روز  یس ــر ب ــط ر  Sو  )مت ــذب آب توس ــج شه ی
. باشـد  یمـ ) 1ر روز مترمکعـب د   یمترمکعب بر سانت   یسانت(
بـه ارائـه     فرضیات خاص خـود      یبر مبنا  یاریبس ناحققم

 ؛1978، فــدس و همکــاران(انــد  پرداختــه S یرابطــه بــرا
اگر محدودیت . )2002 و همکاران    ییهما  و 1988،  پراساد

تعرق نکه  یفرض ا با  رطوبتی در خاک وجود نداشته باشد،       
 ،اسـت ) S ( برابـر بـا جـذب آب توسـط ریـشه           )T (اهیگ
 بـا    که متناسـب   افتیوقوع خواهد   ) Smax( داکثر جذب ح

وجـود تـنش     صورتدر   .خواهد بود  )Tp( تعرق پتانسیل 
 میـزان تعـرق حـداکثر        از hα)(ندازه در خاک به ا    یرطوبت

  .شود کاسته می
)2 (                                              max)( ShS α=  

 نسبت جذب آب در حالت واقعی بـه         hα)(عادلهمن  یدر ا 
ــذب در  ــدون جـ ــت بـ ــوبت حالـ ــنش رطـ ــت ی تـ  اسـ

)1)(0 ≤< hα.(  
 مقداربا فرض مساوی بودن ) 1970( مولز و رامسون

در هر  Sقعی، مقدار جذب آب توسط ریشه با تعرق وا
اه در ی گیها شهی ریع مکانیمتناسب با توزرا نقطه از خاک 

 یگری دجذب یها مدلن یهمچن .اند  نمودهیمعرفآن عمق 
 ،راتس( نسبت به عمق  جذب آبیی کاهش نمانظیر

ک یبا مقدار مکش ماتر  آبجذب یخطر ییتغ، )1974
سیگمویئدی ر یی تغ و)1978 ،ارانفدس و همک(خاک 
 )1987 ،ون گنوختن( ک خاکیبا مکش ماترآب جذب 

                                                           
1- Cm3Cm-3Day-1  

به فرض ) 1988(همکاران پراساد و . است ز ارائه شدهین
ه در ان کردند کیتغییر خطی پتانسیل جذب آب با عمق ب

دهند که آب را از  ها ترجیح می های مرطوب ریشه خاک
های باالیی جذب نموده و میزان جذب در انتهای  الیه

تابع ) 1989( سیاروی .باشد منطقه ریشه برابر صفر می
 یز کسر مختلف متأثر ایها هیکاهش جذب آب را در ال

.  نمودیه قرار دارد، معرفیالهر ها که در  شهیاز طول ر
خاک، تراکم   حاکم بریط رطوبتیعالوه بر شران یبنابرا

در نظر گرفته ز بر مقدار جذب آب یها ن هیشه در الیطول ر
ها در  شهی در نظر گرفتن نقش ریبران فاکتور یبهتر. شد

 RLD(2(شه ی طول ریع چگالیجذب آب، تابع توز
 تاکنون .) خاک حجمشه موجود در واحدیطول ر (باشد یم

 طول یمانند تابع چگال یمختلف شهی طول ریچگالتوابع 
پراساد  یخط ،)1978(فدس و همکاران  کنواختیشه یر
 3بدون نشانهتابع و ) 1999( و همکاران ی لیینما ،)1988(

، ها مدل ی برخدر. است ارائه شده) 1987( الیگال و گر
 ، خاکیی باالیها  در قسمتپرتراکم یاه شهیوجود ر

 در نظر گرفته شده واه ی گیعامل عمده جذب آب برا
ها  شهیر مناسب، یط رطوبتیفرض شده است که در شرا

 ندی جذب نمای سطحیها الیه از یقادرند آب را به سادگ
 در جذب آب یق عمیها الیهموجود در  یها شهیو نقش ر

 ،همکاران  و هوانگ و1995، رین و کلوزیگر (اندک است
 یها قسمتممکن است در طول فصل رشد  اما ).1997
شتر است با یشه در آن بیل خاک که تراکم ری پروفیفوقان
ه قادر است باه ین وجود گیبا ا یول  مواجه شود،یخشک
ن حالت یدر ان یبنابرا. دهد  خود ادامه یاتی حیها تیفعال

 یدارا یلر وشه در آنها کمتیکه تراکم ر ی تحتانیها بخش
اه ی گی، مسئول جذب آب براهستند یرطوبت مناسب

 حداکثر یر الگوییاه با تغیگر گیعبارت د هب. باشند می
ق یاز طر( با تراکم کمتر یها شهیجذب آب به طرف ر

 دهد ی، به رشد و نمو خود ادامه م)ت آنهایش فعالیافزا

                                                           
2- Root Length Density  
3- Asymptomatic  



 ؛2001 ، و همکارانلی؛ 1999 ،یی هما؛1989 ،ارویسی(
براد ؛ 2005 ،مئونک و همکارانیس؛ 2006 همکاران،لی و 

ط وقوع تنش ین اساس در شرایبر ا .)2005، و همکاران
اه را فقط به ی که تعرق گییها مدل در خاک، یرطوبت

از  ین درستی، تخمهندد یشه نسبت میع ری توزیچگونگ
و در ) 2001 ، و همکارانیل(نخواهند داشت جذب آب 

 یها الیهدر را ها رطوبت خاک  گونه مدل نیاط ین شرایا
ن یشتر از حد تخمیکمتر از حد و در اعماق ب یسطح

) 2000 (ولتکاالی و  تین واقعیبا توجه به ا .زنند یم
 یکیولوژیزیات فیخصوصهنگام کمبود رطوبت خاک،  هب
 یها الیهشه در ی را از تراکم ریآب اه در مقابله با کمیگ

و اذعان نمودند  برشمردهتر   مهم جذب آبی برامختلف
های موجود در  ریشه، ی سطحیها الیهقوع تنش در با و
   .گردد یم، موثرتر و کاراتر جذب آب تحتانی در یها الیه

 که یشی منابع مختلف، خالء وجود آزمایبا بررس
 مختلف یها الیه واقع در یها شهی نقش ریصورت واقع به

 بر . شداحساسد، یخاک را در جذب آب مشخص نما
 جذب آب توسط ی بررسقیتحقن یهدف از ا ،ساسن ایا
 و  خاکیها الیه در مختلف یط رطوبتیاه در شرایشه گیر
 یها الیه موجود در یها شهی رین نقش واقعییز تعین

 ی فوقانیها الیهدر  ی تنش رطوبتوقوعهنگام  هبتر،  قیعم
  .در نظر گرفته شد

  

  ها روشمواد و 
 مختلـف آن    یاه شه در بخش  ی ر رفتار یمنظور بررس  به
ــ آزمامتــر یسیــال  عــدد22 تعــداد  11 ( ســاخته شــدیشی

ـ الجـنس   . )ک تکرار از هر کدام    یمتر و    یسیال هـا  متر یسی
PVC متـر   سـانتی  100 و 25ب  یترت  به  آنها  و ارتفاع  قطر  و

ـ  1رسـی   لـوم   با بافـت   یها خاک متر یسیال یدر تمام . بود  ا ب
 مترمکعـب   گرم بر سانتی   4/1 تا   3/1 حدود   ی ظاهر یچگال

مشخصات  . شدقرار دادهر خواهد آمد، ی که در زیبه شرح
پوششی . است  ارائه شده  1 خاک مذکور در جدول      یکیزیف

                                                           
1- Clay- Loam 

 تبخیـر   جلوگیری از  برای متر ی سانت 3 ضخامت   به   از شن 
ــاکاز ــش و زه  ســطح خ ــاال و کــف یک ــر در ب ــه  بهت  هم
ســه دســته هــا بــه متر یسیــال .هــا اضــافه شــدمتر یسیــال

چهـار   هـر کـدام      دسـته اول و دوم     شد که در     یبند میتقس
 دو از هـر کـدام    ( متر یسیال و در دسته سوم سه       متر یسیال

منظـور   بـه  .قرار داشـت  )متر یسی ال 22 و در مجموع     تکرار
 یط واقعـ  یمترها بـه شـرا     یسیط خاک ال  یک بودن شرا  ینزد

 یر مختلـف بـر رو     یمزرعه با اضـافه کـردن آب بـا مقـاد          
ش یآزمـا بود و انجام     خاک که قبالً خشک شده       یها نمونه

 یها  رطوبت ی به ازا  خاکمقدار تراکم    آنها،   یبر رو تراکم  
ـ بـر ا  . سه شد یمختلف، محاسبه و مقا     ن اسـاس رطوبـت    ی

 3/1 (دن به تراکم خاک در مزرعـه      یرس ی برا 125/0 یوزن
ـ  )متر مکعـب    گرم بر سانتی   4/1تا   و خـاک    دسـت آمـد    هب
ـ مترها قبل از تـراکم بـه ا    یسی ال یتمام  ارتقـاء  ن رطوبـت ی

  .افتی
بـا  ) 4 تـا    1متـر    الیسی(مترهای دسته اول     خاک الیسی 

 تـا   3/1متر و قطر ذرات       سانتی 3های شن به ضخامت       الیه
لوگیری از تبـادل رطـوبتی بـین        به جهت ج  (متر    میلی 3/2

). 1شکل  (متری تقسیم شد      سانتی 20به چهار الیه    ) ها الیه
و ) 8 تـا    5متـر    الیـسی (مترهای دسته دوم     در خاک الیسی  

هـای شـن قـرار داده         الیـه ) 11 تا   9متر   الیسی(دسته سوم   
ای   عنوان یک گیـاه بـا سیـستم ریـشه          ه ب 2گیاه یونجه  .نشد

متـر   الیـسی  عدد بـذر در هـر        20انتخاب و تعداد    مناسب  
ها و اطمینان از رشـد آنهـا،          بعد از ظهور جوانه    .کشت شد 
. قلیل یافـت   عدد ت  10مترها به    ها در همه الیسی    تعداد بوته 

تنش رطوبتی طبق الگویی که در ادامه به آن اشاره خواهـد         
هـا توسـعه     شه  کـه ریـ      مـاه از کـشت     5شد بعد از حدود     

های مورد  ، در الیه)در دوره سوم رشد(مناسب یافته بودند    
ش در دوره رشـد چهـارم،       با ادامه آزمای  . نظر اعمال گردید  

  .است  ه شدهن دوره ارائهای جذب آب برای ای گیری اندازه
  

                                                           
2- Medicago Sativa 



  .ROSETTA در مدل  براساس معادله ون گنوختن خاکیکیزی مشخصات ف-1جدول 
  واحد  فیتوص  پارامتر
  -  یلوم رس  بافت

  مترمکعب یمترمکعب بر سانت یسانت  32/0  یت زراعیرطوبت نقطه ظرف
  مترمکعب یمترمکعب بر سانت یسانت   12/0  ی دائمیرطوبت نقطه پژمردگ

  مترمکعب یمترمکعب بر سانت یسانت  42/0  رطوبت اشباع
  متر بر روز یسانت  4/12   اشباع یت آبیهدا

n 43/1  -  
L 5/0  -  
α  013/0  متر یسانت  

  
  

 

    الیه خاک زراعی

 سانتیمتر20
 

   سانتیمتر3
 

 سانتیمتر25

 شن   الیه 
  

  
  .بندی خاک در الیسیمترهای دسته اول   الیه-1شکل 

  
مترهای دسـته اول      در الیسی  مورد نظر  یها  الیهآبیاری  

ـ        )آبیـاری زیرسـطحی   (ه متخلخـل    و دوم از طریق یک لول
هر لوله متخلخل به یک مخزن آب مـدرج         و   شد انجام می 

 تحت آبیاری دسـته     یها  الیهدر همه   . )2شکل   (متصل بود 
الوصـول و در     رطوبت در حد رطوبـت سـهل      اول و دوم،    

شـد، ایـن حالـت بـا قـرار دادن            اشباع حفظ می  حالت غیر 
 . ایجاد شـد   مخازن آبیاری در رقومی کمتر از کف هر الیه        

 تحت آبیاری، آب از طریق مکـشی کـه خـاک    یها  الیهدر  
خل و از آنجا بـه مخـزن         ریشه هر الیه به لوله متخل      یحاو

ـ  ال .دیرسـ  یبه مـصرف مـ     نمود،  آب وارد می    یمترهـا  یسی
ـ ال( شـدند  ی م یاری آب ی به روش ثقل   دسته سوم   9 متـر  یسی

ت یـ دن رطوبت خـاک بـه حالـت ظرف        ی تا رس   کامل یاریآب
 متـر  یسیال درصد و    20 یاری کم آب   با 10 متر یسیال ،یزراع

در طــول دوره آزمــایش . ) درصــد40 یاریــکــم آببــا  11
 دســتگاه ا بــمتــر یسیــال  مختلــف هــریهــا الیــهرطوبــت 
 گیـری  انـدازه  1سیمدل تـر  ) TDR( سنجی زمانی  انعکاس

ـ ال یاری آب یالگو .شد و ) 4 تـا    1(دسـته اول     یهـا متر یسی
 هـر   یرسطحیز آبیاری   شاملتیب  تر به)  8 تا   5(دسته دوم   
 آبیـاری ،  5 و   1 یهـا  متر  الیسی در d و   a  ،b  ،c چهار الیه 

، آبیـاری   6و  2 یهامتر  الیسی در d و   b  ،c الیه   یرسطحیز
و آبیـاری    7 و   3 یهـا متر  الیسی در d و   cالیه   یرسطحیز
در  .بـود  8و   4 یهـا متر  الیـسی  یبـرا  dالیـه    یر سطح یز

ر یتأث تناظر با هر الیه، تحت     از مخزن م    آب  و دوم  دسته اول 
گیـری شـاخص     شد و با انـدازه     ه منتقل می  یمکش به آن ال   

                                                           
1- Time Domain Reflectometry (TDR)-TRASE 
Model 



 حجم آب مختلف یها نصب شده روی هر مخزن در زمان  
های  لوله. )2 شکل (شد یم توسط هر الیه محاسبه      یمصرف

ی تحـت آبیـاری نـصب         متخلخل در یک سوم باالیی الیه     
ر کـل الیـه      توزیـع رطوبـت بهتـر د       منظـور  هشد این امر ب   

مترهای دسته سـوم      زمان آبیاری در الیسی    .صورت گرفت 

 9متـر    هـای رطوبـت در الیـسی       گیری نیز با توجه به اندازه    
بنابراین کل آب مصرفی توسط هـر الیـه در          . شد  تعیین می 

های زمانی مختلف از روی تغییرات رطوبت خـاک و      دوره
  . مقدار مصرف آب در مخزن متناظر محاسبه گردید

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  . دسته اولیمترها یسی الیرسطحی زیاریتحت آبه یهر ال موقعیت لوله متخلخل در -2شکل 
  

  و بحثج ینتا
 تحـت   یهـا   هیدر ال رات رطوبت   یینظر گرفتن تغ    در با

 ارتفاع آب مخـازن     راتیی تغ رات رطوبت و  ییز تغ یتنش و ن  
 دوره  های مختلف   در زمان  یاری تحت آب  یها  الیهمتصل به   
واحـد  ، مقـدار جـذب آب برحـسب         هـا   د بوته چهارم رش 

خــاک، واحــد حجــم در  در هــر روز یمــصرفآب حجــم 
ر یمقـاد . اسـت   رائه شـده  ا 1 روز ک بر ی  با واحد  ومحاسبه  

ـ ال مختلف یها الیهدر جذب آب    دسـته اول  یهـا متر یسی
ط ی شـرا  یقبل از اعمال تنش آب     .است ارائه شده  3 در شکل 

در ادامه با اعمال    اما  . کسان بود یمترها   یسی همه ال  یرطوبت
 رطوبـت خـود را در       ، بدون لوله متخلخـل    یها هی ال ،تنش

در آغاز  ها   هین ال یاها از دست داده و        رشد بوته سوم  دوره  
 ید رطوبت کمـ   ی در دوره جد    در دوره چهارم   ها  رشد بوته 

 موجود در   یها شهی ر ین رطوبت برا  یکه ا  یطور هب. داشتند
در  ، a الیه   2 متر ا در الیسی   لذ .ها قابل جذب نبود     هیآن ال 
، a یها الیه 4متر    و در الیسیb و  a یها  الیه 3 متر الیسی

b   و c را کی  کوچنقش   لی دل نیابه    داشته و  یت کم  رطوب
                                                           

1- Day-1 

ن گیـاه تـرجیح     ی، بنـابرا  شـتند دادر جذب آب توسط گیاه      
هـای دیگـری کـه رطوبـت بیـشتری          داد آب را از الیـه      می

ـ  در ا  .)4شکل   (.داشتند، جذب نماید   ـ ن ال ی ل یـ دل هـا بـه    هی
ـ  ال  توسـط  یالری کاپ یرویشکستن ن   امکـان   ، شـن  یهـا  هی

 وجــود ی مرطــوب تحتــانیهــا هیــافــت رطوبــت از الیدر
ـ    یها  الیهاز سویی دیگر    . نداشت  اتـصال بـه     دلیـل   هی کـه ب

 آب کـافی دریافـت      ،مخازن آب از طریـق لولـه متخلخـل        
ده ند، نقش جذب آب مورد نیاز را برای گیاه برعهـ          کرد می

مانعی برای حرکت ثقلی رطوبـت      وجود الیه شن    . داشتند
ـ ز. ز بـود  یـ ن تحتـانی    یها  الیه فوقانی به    یها  الیهاز    تـا   رای
ه شن قـرار    ی ال ین که بر رو   یه خاک سنگ  یک ال ی که   یزمان

ـ   چیحالت اشباع نرسد، ه    هدارد، ب   در اثـر حرکـت      یگونه آب
ه  بعد از آنک   . به طرف اعماق حرکت نخواهد کرد      یالریکاپ

 یرویـ حالت اشباع برسد، در اثـر ن    ه   ب ین فوقان یخاک سنگ 
 از  .گـردد  یمـ  مرطـوب    یه شن یز دست داده و ال    ثقل آب ا  

 دسـته اول و     یاری تحت آب  یها هی ال یآنجا که همواره تمام   
ط غیراشــباع قــرار داشــتند، بنــابراین در اثــر یدوم در شــرا

  .ها مبادله نشد حرکت ثقلی، رطوبتی بین الیه

 شن

 خاک زراعی

 لوله رابط

-  
-  
-  

مخزن آب 
  مدرج

  متر  سانتی5

  متر ی سانت15

  متر ی سانت3

  متر  سانتی25 لوله متخلخل
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  .)بندی شده خاک الیه(مترهای دسته اول  الیسیرف آب توسط مقاطع مختلف ریشه در   الگوی مص- 3ل شک

 
در ایــن شــرایط فقــط امکــان حرکــت صــعودی آب  

 ی خـشک شـده فوقـان      یهـا   الیـه سمت   صورت بخار به   هب
گیری رطوبـت    اندازهوجود داشت که مقدار آن ناچیز بود،        

ـ  بـر ا   .ر بود الذک موارد فوق  تأیید کننده    TDRبا   ن اسـاس   ی
ـ ر آب وارد شـده بـه هـر ال         یکل مقاد  ـ ه از طر  ی ق مخـازن   ی

 یمترها یسیه در ال  یرات رطوبت در هر ال    ییز تغ ی و ن  یاریآب
 .ره شده است  یا ذخ یه مصرف   یدسته اول، فقط در همان ال     

ترتیـب در   ، بیشترین مقـدار جـذب آب بـه      1متر   یسیالدر  
را عـالوه   یز. )5شکل  (است    صورت گرفته  b و   a یها  الیه

ـ  یهـا  الیهبر آنکه در    یرسـطح ی زیاریـ ل آبیـ دل ه مـذکور ب
شتر یـ ز ب یـ  ن RLD مقـدار    رطوبت در دوره مناسـب بـوده،      

ها سهم زیادی از نیاز       ذکر شده، این الیه    های  علت هب. است
، 2متـر    در الیسی . اند مصرف گیاه را تأمین نموده     مورد   یآب

ـ  c و   bسهم جذب آب توسط الیه       ی الیـه   دلیـل خـشک    ه ب
ز یـ ن 3متر   در الیسی ).  درصد 37 و   52(است  فوقانی بیشتر   

 d و c یهــا الیــهترتیــب از  حــداکثر آب جــذب شــده بــه
ز حداکثر جذب آب    ی ن 4متر   یسیدر ال  .است صورت گرفته 

ر آب یحـداکثر مقـاد  ن یبنابرا . صورت گرفته بود   dه  یدر ال 
 ی هین ال یدر باالتر دسته اول    یهامتر یسیالجذب شده در    

ـ ب ال یـ ترت بـه (  اسـت  مشاهده شـده  ،  یاریتحت آب   در  aه  ی

 3متر   یسیدر ال  cه  ی ال ،2متر   یسیدر ال  b هی ال ،1 متر یسیال
توابـع  با توجـه بـه      . )3 شکل در 4 متر یسیدر ال  dه  یالو  
 ،پراسـاد  (یخطـ  از جمله تـابع  اه ارائه شدهیشه گیع ر یتوز

 طول  ی چگال مقدار) 1999،   و همکاران  یل (یینما،  )1988
جـذب آب   ییاز سو ،  ابدی ین کاهش م  یی از باال به پا    1شهیر
رطوبت  که   یا هین ال یاولغالباً از    ،ی وقوع تنش آب   نگام ه به

 صـورت   ) در آن  RLDنظـر از     صـرف  (ودمناسب ب آن  در  
ـ ا .ه است رفتیپذ  RLDبـا   ( ی تحتـان  یهـا   الیـه ن امـر در     ی

ـ رت  یـ ش فعال یافزاق  یاز طر  ،)کمتر جـذب آب   هـا در     شهی
ـ     .است شدهر  یپذ نامکا ن یبا توجه به عدم تبـادل رطوبـت ب
بــاً یتقر 4 متــر یسیــال در dه یــجــذب آب در الهــا،  هیــال
 90حـدود    (اهیـ  شده توسط گ   مصرفآب  اکثر  کننده   نیتأم

حالی است که این الیه  این در.)5شکل ( است هبود )درصد
 c نسبت به الیـه      2 و   3 یمترها در جذب آب برای الیسی    

ـ (نقش کمتری    را )  درصـد  10  و    35ترتیـب در حـدود       هب
را گیـاه بـا در اختیـار داشـتن رطوبـت در             یز. داشته است 

 انـرژی کمتـری آب را از طریـق         باالتر، با صـرف    یها  الیه
ر رطوبـت   یمقـاد . نمـود   در آنجا جذب     پرتراکمهای   ریشه

ـ  در ال  b و   a یهـا   الیهخاک در    در ) 4شـکل   ( 1متـر    یسی
                                                           

1- RLD 



ها به   هین ال یوله متخلخل در ا   اواخر دوره با وجود اتصال ل     
ـ ل مصرف ز  یدل هن امر ب  یا. است افتهیمخازن آب کاهش     اد ی

شتر در آنها یشه بی طول ریخاطر چگال ها به هین الیآب در ا
ها امکـان    هین ال یه شن ب  ی وجود ال  علت  هاز آنجا که ب   . است
اسـت، کـاهش    ز وجـود نداشـته  یع رطوبت از اعماق ن   یتوز

ــرطوبــت در ا ــن الی ــا هی ــه ه ــسبت ب ــه ن ــا الی ــشابه یه  م
  . استشتریبگر ی دیمترها یسیال

هـــای مختلـــف  مقـــادیر جـــذب آب توســـط الیـــه
، در )بندی خاک هدسته دوم بدون الی (8 تا 5مترهای   الیسی
  . نمایش داده شده است6شکل 
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  .در طول دوره رشد )بندی شده خاک الیه(مترهای دسته اول   در الیسیd و a ، b ، c یها الیه تغییرات رطوبت -4شکل 
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  .مترهای دسته اول  نسبت جذب آب در هر الیه به کل آب جذب شده در الیسی-5شکل 
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  .)یبند هیخاک بدون ال( دسته دوم یهامتر یسیالشه ی مصرف آب توسط مقاطع مختلف ری  الگو-6شکل 

 
ها و نیز چگونگی اعمال تنش در        نحوه آبیاری این الیه   

مقـدار رطوبـت    . مترهای دسته اول بود    ا مشابه با الیسی   آنه
نـسبت  در شروع دوره     8 تا   6 یمترها یسی در ال  aه  یدر ال 

ـ ن ال یبه رطوبت در همـ     ـ ه در ال  ی  متنـاظر در    یمترهـا  یسی
ـ ز .)7 و   4 سه شکل یمقا(شتر بود   یدسته اول ب   را در طـول    ی

ـ  اعمـال تـنش، امکـان توز       زمـان بـا     هم  رشد  سوم دوره ع ی
 و  ی فوقـان  یهـا   الیـه  بـه    یالریکـاپ ان  یاثر جر در  رطوبت  

ـ ا.  در آنهـا وجـود داشـت       ش رطوبت یافزا ن امـر باعـث     ی
 دوره چهارم   ی مذکور در ابتدا   یها هیبودن رطوبت ال  شتریب

مقادیر جـذب آب در الیـه   ل  ین دل یهم به. )7شکل   (گشت
a  مقـدار جـذب در     نـسبت بـه  8 تـا    6 مترهای  در الیسی 
با توجه بـه     .شتر بود ی ب 4 تا   2 یمترها یسیاله در   ین ال یهم

 تحت تـنش    یها  الیه جذب در    یمناسب بودن رطوبت برا   

ـ  ال یآب ـ در اوا( دسـته دوم   یمترهـا  یسی ـ ، در ا)ل دورهی ن ی
 متنــاظر در یهــا الیــهمترهــا رطوبــت نــسبت بــه  یسیــال
رونـد  . است افتهی یشتری دسته اول، کاهش ب    یمترها یسیال
 تقریبـاً مـشابه     8 تـا    5مترهـای     جذب آب در الیـسی     یکل

کـه حـداکثر     با این تفـاوت      ،باشد  می 4 تا   1مترهای   الیسی
. اسـت  هـا در آنهـا تعـدیل شـده         مقادیر جذب آب از الیـه     

 8متـر     در الیـسی   dطور مثال نسبت جذب آب در الیـه          هب
 درصد کمتـر    40 حدود   4 متر نسبت به مقدار آن در الیسی     

  در   cه  دلیل نقـش الیـ     هاین تفاوت ب  . )8  و 5شکل  (است  
 جذب  یمقایسه کل . است  بوده 8متر    الیسی یجذب آب برا  

ن آن اسـت    یمترهای دسته اول و دوم مبـ       آب توسط الیسی  
 جـذب آب توسـط      یکه وجود رطوبت مناسب عامل اصل     

  .باشد  گیاه مییه برای هر الیها شهیر
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 مختلــف یهــا الیــهر آب جــذب شــده توســط یمقــاد
 کامــل، ی ثقلــیاریــآبشــامل  دســته ســوم یهــامتر یسیــال
ب یـ ترت بـه (  درصـد  40 یاریـ آب  درصد و کـم    20 یرایآب کم
 در  .اسـت   داده شـده  نشان   9در شکل   ) 11 تا   9متر   یسیال
ع ی توز ،هامتر یسیال ی از باال  ی ثقل یاری آب تلع  هبن دسته   یا

 یهـا   الیـه ع رطوبـت در     یبرخالف توز  (ها هیرطوبت در ال  
 .اسـت  ن بـوده  ییغالباً از باال به پا     ) دسته دوم  یمترها یسیال

ـ الحداکثر جذب در هر سه       ـ  در ال  متـر  یسی  صـورت   aه  ی
ـ    ،آبیاری را با شدت یافتن کم    ی ز رفته است یپذ طـور   ه گیـاه ب

های فوقانی خود برای جـذب آب اسـتفاده          ریشهاز  غالب  

 تحتـانی در مقایـسه بـا        یهـا   الیههای   و نقش ریشه  ه  نمود
 کـه   یشـکل   بـه . مترهای دسته اول و دوم کمتر شـد        الیسی
ب یـ ترت بـه  11متـر    الیـسی  ی برا  در جذب آب   cه  یسهم ال 

 اسـت  بـوده  کمتـر  9 متـر  الیـسی   و 10متر   الیسینسبت به   
 از کـل    یشتریـ  سهم ب  11 متر یسیال در   aه  یال). 11شکل  (

ـ سه بـا ال   ی مقا  را در  متر یسیالن  ی ا  جذب شده در   آب  aه  ی
ـ الن  یدر ا  ،است  داشته 9  و 10 یهامتر الیسی در  متـر  یسی
ـ  جذب آب از ا    یت خود برا  یاه از حداکثر ظرف   یگ ـ ن ال ی  هی

 یورود یاریآب آب  کمترحجم  ل  یدل هب .است هاستفاده نمود 
ـ در مقا متـر    یسین ال یابه   ـ  ال سه بـا  ی ، 10 و   9 یمترهـا  یسی



متر نفوذ نمـوده     یسین ال یبه اعماق ا  ز  ین یحجم آب کمتر  
ـ الدر   یکمتـر  آب   جه جذب ی در نت  و در  d و b ،c یهـا  هی
ـ  در ال  شتریرطوبت ب  .است  مشاهده شده  11متر   یسیال  a هی
صـرف  اه بـا    یـ گ شـد کـه   عث  ز با ی ن ،) از باال  یاریدر اثرآب (

 .دیجذب نما  مرطوب   یها قسمتدر   آب را  یانرژحداقل  
ــاز ا ــن روی ــ ه ب ــور کل ــه  یط ــذب آب در هم ــد ج  درص

ـ ب از ال  یـ ترت  دسته سوم بـه    یهامتر یسیال ـ  تـا ال   aه  ی  dه  ی
  .است  افتهیکاهش 

تغییــرات رطوبــت خــاک را در طــول دوره بــرای     
. اسـت  ده نشان داده شـ 10 در شکل  11 تا   9مترهای   الیسی

ـ            دلیـل   هوجود نوسـانات رطـوبتی در روزهـای مختلـف ب
  .باشد های ثقلی صورت گرفته در دوره می آبیاری
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  .های دسته سوم متر  نسبت جذب آب در هر الیه به کل آب جذب شده در الیسی-11شکل 

  
 یبرا  مختلف یمترها یسی جذب آب در ال    یر کل یمقاد

کـل  . اسـت   اده شدهد نشان 12در شکل  دوره چهارم رشد    
سه بـا مقـدار     ی در مقا  3تا   1 یهامتر یسیمصرف آب در ال   

 متناظر با آنها در دسـته دوم        یمترها یسی آب در ال   مصرف
امـا  .  درصـد کمتـر بـود      10حدود  ) 7 تا   5 یمترها یسیال(

ـ مقدار مصرف آب در ال      در دسـته اول نـسبت       4متـر    یسی
 درصد کمتر 30حدود   8متر   یسیصرف آب در ال   مقدار م  به
ـ  توز اینکـه ل  یدل ه ب 4متر   یسی علت آن بود که در ال      .بود ع ی

امکـان  ،  ی تحت تـنش فوقـان     یها هی به ال  dه  یرطوبت از ال  
ـ کمتـر از مقـدار مکـش در ال        مکش خـاک    ندارد    در  dه  ی

 از مخـزن   یل مقدار آب کمتر   ین دل یهم ه ب . بود 8متر   یسیال
ـ ار ر یـ  و در اخت   افتـه ی آب متناظر با آن مکش     هـا قـرار     شهی

 علـت  ه ب 8متر   یسی است که در ال    ین در حال  یا. است گرفته
 یهـا   الیـه ع رطوبـت بـه      ین، امکان توز  ه ش یعدم وجود ال  

از مخـزن   ز  یـ  ن یشتریـ  مقـدار آب ب    ، وجـود داشـته    یفوقان
 .ده اسـت  یو به مصرف رسـ    افت شده   یدر dمتناظر با الیه    
 یز بر اساس الگو   ی ن 11 تا   9متر   یسی در ال  یکل آب مصرف  

ــآب کــم ــ ه، بــیاری ــوده و مــصرف آب در یصــورت نزول  ب
 درصد نسبت بـه  5/13 و   8/7ب  یترت  به 11 و   10متر   یسیال
  .است  متر بوده ک9متر  یسیال
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 الف ب

 ج



  یریگ جهینت
و هـای دسـته اول       متر  خاک الیسی  یها  الیه یسازجدا

ر جذب آب ی با مقاد  ن دسته یر جذب آب در ا    یسه مقاد یمقا
 نمـود کـه   مـشخص   )  خاک یبند هیبدون ال (در دسته دوم    

مـورد   آب   ،ی تحتان یها شهیت ر یش فعال یاه صرفاً با افزا   یگ
ج یبر اساس نتـا    .دینما یم جذب   ق آنها یرا از طر  از خود   ین
 50 در   ی با وقوع تنش آب    یق مشخص شد که حت    ین تحق یا

 است با جذب    ونجه قادر یاه  یشه، گ ی منطقه ر  ییدرصد باال 
هـای    تـنش آبـی الیـه      خود،   یها شهیت ر یه ظرف یآب از بق  

.  جبران نماید  ی تحتان یها  هیفوقانی را با جذب بیشتر در ال      
 امـا   دارد یمیبا آنکه تراکم ریشه در جذب آب نقش مستق        

ـ     ه به ـ ال در   ینگام وقوع تـنش آب ت یـ  فعال ،ی سـطح  یهـا  هی
طقـه  من ش و ی در جذب آب افـزا     یتراکم عمق   کم یها شهیر

منظور  ق حاضر به  یتحق .به اعماق منتقل شد   حداکثر جذب   

اه در کنتـرل و جبـران       ی و انعطاف گ   ییت توانا یاثبات واقع 
 یتـوان بـرا    یج آن مـ   یاز نتـا  . اسـت   انجـام شـده    یتنش آب 
ــد ــمــصرف ت یریم ــاری ط یخــصوص در شــرا هآب ب آبی
ج ین نتـا  ی همچنـ  . اسـتفاده نمـود    یاریـ آب کـم و  سطحی   زیر
 ییهـا  طی دسته اول در محـ     یمترها یسیالدست آمده در     هب

 خـاک  یهـا   الیـه  یر گلخانه که امکان انجـام جداسـاز       ینظ
قابـل   جـویی در مـصرف آب      جهت صـرفه   زی ن وجود دارد 

  .استاستفاده 
  

  یسپاسگزار
ت در قات خاک و آب جهیاز همکاری موسسه تحق
از آقای غالبی و همچنین گیری  اختیار دادن امکانات اندازه

  .نمائیم میاری و قدردانی زسپاسگاری  همکجهت به
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Abstract1 

Root water uptake is very important in hydrological models. The main subject of this study was 
characterization the role of different part of root system in crop water requirement during water stress 
conditions. 11 cylindrical lysimeters with 25 cm diameter and 100 cm height were filled with clay-
loam soil. In the first group, soil columns were separated to 4 layers with 3 cm sand layers. In the 
second and third groups, there were 4 and 3 lysimeters, respectively. The first and second group, 
lysimeters were irrigated with subsurface method. Water stress was applied with decreasing the 
number of under subsurface irrigation layers. In the third group gravitational irrigation was applied on 
lysimeter 9 and 20 and 40 percent deficit irrigation on lysimeters 10 and 11 respectively. Sand layers 
in the first group (which were preventing soil moisture exchange) were used to characterize the real 
role of each layer's root in water uptake when surface layers been under water stress. Although the 
Root Length Density (RLD) in deep layers was lower than RLD in upper layers, Crop could increase 
its root activity in wet layers to uptake water and compensated water stress in dried parts of soil. Root 
water uptake in third group also showed that with increasing water stress because of deficit irrigation, 
the percentage of root water uptake from top layers was increased. 
 
Keywords: layer construction; Root water uptake; Water stress 
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