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  دهيكچ

 در ساعت در مدت     تري ل ۴ ثابت   ي دب ي دارا يانكچ با قطره  يشاتيزما آ ،ي رطوبت ازي ابعاد پ  ي رو ياري و مدت زمان آب    بي اثر ش  يبه منظور بررس  

 دشت مغان در    ي در منطقه فتحعل   يلتيس  لوم ك درصد با بافت خا    ۲۵ و   ۱۵،  ۵ صفر،   يها  بي با ش  ي ساعت در اراض   ۶ و   ۴،  ۲ ياري آب يها زمان

عمـق  . افـت ي شي ثابت افـزا   ياريتي در مدت زمان آب     مساحت و حجم پياز رطوب     ن،ي زم بي ش شي نشان داد با افزا    جينتا. دش انجام   رراكسه ت 

ـ  ك نيه درصد ا  ك بود   يكاهش اند ك ي دارا نيان با افزايش شيب زم    ك محور قطره چ   ينفوذ در راستا   جـزء باالدسـت و     .  دار نبـود   ياهش معن

ـ  از رطوبـت ذخ    نهياده به  جهت استف  جهي نامتقارن بود در نت    دار بي ش ي در اراض  ي صفر درصد متقارن ول    بيش در   ي رطوبت ازي دست پ  نييپا  رهي

 يبررسـ . متر در نظر گرفته شـود     ي سانت ۲۵ ي ال ۱۰ يستي با ني زم بيان بسته به ش   ك و محل استقرار قطره چ     اهي بوته گ  ني فاصله ب  كشده در خا  

 ي رطـوبت  ه هست ژهي رطوبت به و   عي توز ه مسطح قسمت عمد   ي بر خالف اراض   دار بي ش ي در اراض  هك نشان داد    ي رطوبت ازي رطوبت در پ   عيتوز

  .تر بود  مسطح بزرگي نسبت به اراضي اراضني در اي رطوبتازي و پهشدان واقع كچ  قطرهدست نييدر پا

  

  

  

  

  ي هسته رطوبت،ي رطوبتازي پدار، بي شي اراض،يا  قطرهياريآب : يديلك  يها واژه
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۱۱۰  

  مقدمه

 ايـ ثـر منـاطق دن    كشت در ا  كـ  تحـت    يشاورزك يهاني زم شتريب

ـ شور ا كـ در  ). ۱۰ (باشـند ي درصد م  ۵ از   شي ب بي ش يدارا  راني

 رسـد ي به مصرف م   يشاورزك درصد آب در بخش      ۸۰ از   شيب

 شي و افزا  ياري و مطلوب آب   حي صح وهي انتخاب ش  روني، از ا  )۳(

ــا اعمــال مــد  ــدمان آن ب ــ از اهمحي صــحتيريران ــ وتي  ياژهي

 از منـابع    نهي از اقدامات مؤثر در استفاده به      يكي. برخوردار است 

شـده   اصـالح  ني نـو  ياريـ  آب يهاستمي س ينيگزي جا تواند يآب م 

 ياريـ آب). ۸(م باشـد    كـ ن   رانـدما  ي دارا ي سنت يها  ستمي س يبجا

 و با دارا بودن     داربي ش ياربرد در اراض  كان  ك ام لي به دل  يقطرها

 ياريـ  آب ني نـو  يها  ستمي س نيتر  ناسب از م  يكي راندمان   نيباالتر

 منـابع آب محـدود      ي روش براي مناطقي كـه دارا      نيا. باشد يم

دار   مناسبي محسوب شده و گاه در اراضـي شـيب          نهيهستند گز 

 ياريـ در آب .  قابـل اجراسـت     اري مقرون به صـرفه    تنها روش آبي  

 ني اي مؤثر در طراحي از اجزا يكي شده سي مساحت خ  ،يا قطره

  . باشد ي مستميس

ه كـ  ي منبع نقطـه ا كي شده نسبت به   سي خ يشناخت الگو 

ـ  و تيـ  از اهم  نـد، يگو ي مـ  ي رطـوبت  ازيـ اصطالحاً بـه آن پ      ياژهي

. مـؤثر اسـت    ياريـ برخوردار بوده و در محاسـبه مقـدار آب آب         

 ني زمـ بي و شـ يه توپـوگراف كـ  دهد ي مختلف نشان م   قاتيتحق

ـ  توز ليـ  از قب  ك خـا  يكيدرولي ه اتي خصوص يرو  ، رطوبـت  عي

 دارد  ري اشباع تـأث   ري اشباع و غ   يكيدرولي ه تيشدت نفوذ و هدا   

ه مقدار نفوذ آب در خاك      ك يبه طور ). ۱۹و۱۵،۱۶،۱۸،  ۱۰،۱۴(

 يا  قطـره  ياريـ ر آب د). ۱۳ (ابدي يبا افزايش شيب زمين كاهش م     

 سـاده   ي بررسـ  ك شده خا  سي مساحت خ  نيي راه تع  نيتر مطمئن

، به بررسـي    )۶(اران  ك و هم  اي ن فيشر). ۷و۱،۴( است   يامزرعه

 يها كدار در خا  اي در اراضي شيب   پياز رطوبتي در آبياري قطره    

ه اصـالح   كـ  دندي رس جهي نت ني پرداختند و به ا    يلتي س ي رس يلوم

 مسطح،  ياده از جداول مربوط به اراض      شده در استف   سيابعاد خ 

بـا  ) ۱۲(هـوور   .  اسـت  ري دار اجتناب ناپذ   بي ش يها  ني زم يبرا

دار، متوجـه شـد كـه در          توزيع رطوبت در اراضي شيب     يبررس

افقي جريـان كـه بـه       ه  دار در هنگام آبياري مؤلف     هاي شيب  دامنه

شـود، غالـب بـوده و       صورت سطحي يا زيرسطحي حادث مـي      

 زن و   شهيـ ت. يابـد   افـزايش شـيب كـاهش مـي         عمودي با  همؤلف

ـ  خود بـه ا    قاتيدر تحق ) ۲ (يموسو ه از  كـ  دندي رسـ  جـه ي نت ني

 عيـ عوامل كشيده شدن الگوي خيس شده در جهت شيب، تجم         

چكـان و بازدارنـده     نيروي ثقل و مويينه در پـايين دسـت قطـره          

فلچـر آرمـسترانگ و     . باشد يبودن نيروي ثقل در باالدست آن م      

ردند كه شكل و اندازه پياز رطوبتي بيش از         كبيان  ) ۱۱ (لسونيو

 ر حجم آب بـه كـا      ريچكان باشد تحت تأث   آن كه تابع دبي قطره    

ـ فيليـپ و نا   . ان است كرفته توسط قطره چ    در روابـط   ) ۱۷ (تي

ـ  دار از    بي شـ  ي در مرزهـا   داري پا اني جر ي خود برا  يليتحل  كي

ه گـسترش رطوبـت در جهـت        كـ ردنـد   ك فـرض    يمنبع نقطه ا  

در ) ۸(اران كـ  زاده و هميمـصطف . رديپذ يثقل صورت م  يروين

 مساحت  سهي و مقا  ي دار به بررس   بي ش ي در اراض  ك بافت خا  ۴

 مختلـف   يهـا بي در ش  ي رطوبت ازي شده و ابعاد پ    سيو حجم خ  

 نـسبت  ني با بافت سنگيها كه در خاك گرفتند جهيپرداخته و نت  

 و افتـه ي شي شـده افـزا  سي سطح خـ ك با بافت سبيها كبه خا 

ـ ا.  برخـوردار بـود    يمترك از عمق    يجبهه رطوبت   بـا   قيـ  تحق ني

ـ  دار و مقا   بي شـ  ي در اراض  ي رطوبت ازي ابعاد پ  يهدف بررس   سهي

 بر نحـوه    ني زم بي ش ري تأث ي مسطح به منظور بررس    يآن با اراض  

ـ  حاصل از   ي رطوبت ازي پ يريگ لكش  صـورت  يا منبـع نقطـه  كي

  .گرفت

  

  ها  و روشمواد

 دشـت مغـان واقـع در        ي فتحعلـ   منطقه ي در اراض  قي تحق نيا

 ۴۷  ۳۲' با موقعيـت جغرافيـايي       لي استان اردب  يقسمت شمال 

 ياراضـ .  انجـام شـد    ي عـرض شـمال    ۳۹   ۲۴'طول شرقي و    

 هـا يش انجام آزما  ي درصد برا  ۲۵ و   ۱۵،  ۵ صفر،    بي ش يدارا

 × ۵/۴ بـه ابعـاد      ينـ ي زم هاييش انجام آزما  يبرا. دشانتخاب  

 ۵/۱ × ۵/۱ بـه ابعـاد      ي مساو  قسمت ۹ متر انتخاب و به      ۵/۴

ه بـه روش    كـ  بـود    يلتيسـ  ي لـوم  كبافت خـا  .  شد ميمتر تقس 

 به طور متوسـط     ك خا ي ظاهر يچگال. دش نيي تع يدرومتريه

 يبــردارعــب بــا روش نمونــهكم  متــر ي گــرم بــر ســانت۳۶/۱



  دار¬بي شي در اراضي رطوبتازي ابعاد پي بررس

۱۱۱  

 آن با روش بـار  يكيدرولي هتيو هدا) Core Sampler(مغزه

.  شـد  يريگ بر روز اندازه   متر   ي سانت ۸/۳۲ تا   ۶۷/۲۶ ني ب تاناف

 ي همگـن و دارا    ي متر ي سانت ۶۰ مورد مطالعه تا عمق      ياراض

 بـر   تري ل ۴ ي با دب  هايشآزما). ۱ جدول( بود   سانكي يبندهيال

 در  ي شـونده دسـت    مي تنظ يها انكچ ساعت با استفاده از قطره    

قبل .  ساعت انجام شد   ۶ و   ۴،  ۲ ياريرار با سه زمان آب    كسه ت 

 يها به صورت هم زمـان بـرا         انكچ   قطره شاتياز شروع آزما  

 شـده بـه فاصـله       سيقرائت ابعـاد خـ    .  شدند برهيالك ي دب نيا

 ياريـ  ساعت پس از اتمام آب     ۲۴ متر،   ي سانت ۵ ي و طول  يعمق

 ازيـ  در پ  ني زمـ  بي بـا شـ    ي در مقـاطع مـواز     ك خا يبا حفار 

 رطوبـت  سـتگاه  رطوبـت بـا د    يريگ اندازه.  انجام شد  يرطوبت

 بـا   ي رطـوبت  ازيحجم و مساحت پ   ،  ∆T مدل   WETKITسنج  

 بي ضــرانيــي نمودارهــا و تعمي، ترســAutoCADنــرم افــزار 

 ي آمـار  يها  لي و تحل  ساتي، مقا Excel با نرم افزار     يهمبستگ

 بـا   Duncanهـا بـا آزمـون          داده يبنـد  و طبقه  LSDبا آزمون   

  . انجام گرفتSPSSاستفاده از نرم افزار 

  

   و بحث جينتا

  احت پياز رطوبتي  بر مسني زمبي شريتأث -۱

 ي رطـوبت  ازيـ  بر مساحت پ   ني زم بي ش ري مربوط به تأث   جينتا

 يك حـا  ۲ جدول ساعت در    ۶ و   ۴،  ۲ ياريدر مدت زمان آب   

 ياريـ از افزايش مـساحت پيـاز رطـوبتي در مـدت زمـان آب          

 ۲ ياريـ در مدت زمان آب   .  بود ني با افزايش شيب زم    سانكي

 ازيــ درصــد مــساحت پ۲۵ صــفر و يهــا بيســاعت در شــ

 مربع و در متر ي سانت۹۳۰ مربع به   متر ي سانت ۵۸۰ از   يطوبتر

 مربـع بـه     متـر  ي سـانت  ۱۴۹۰ ساعت از    ۶ ياريمدت زمان آب  

 شيه درصـد افـزا    كـ  افـت ي شي مربـع افـزا    متر ي سانت ۱۷۹۰

)  سـاعت  ۲(م  ك ياري در مدت زمان آب    ي رطوبت ازيمساحت پ 

مـساحت  . بـود )  ساعت ۶ (ادي ز ياري از مدت زمان آب    شتريب

 ۲ در مـدت زمـان     ياريـ  آب آب  رياد با اعمال مق   يطوبت ر ازيپ

 ۲۵ و   ۱۵،  ۵ يهـا   بي صـفر نـسبت بـه شـ        بيساعت در شـ   

 يدار ي تفـاوت معنـ    LSD يدرصد بر اسـاس آزمـون آمـار       

 صـفر   بي ساعت، ش  ۶ و   ۴ ياريداشت، اما در مدت زمان آب     

 يداري درصــد تفــاوت معنــ۱۵ و ۵ يهــا بينــسبت بــه شــ

). ۳ جدول( دار بود    يعن درصد م  ۲۵ بينداشت و تنها با ش    

 از اخـتالف تـأثير زيـاد        ي ناشـ  توانـد  ي موضوع مـ   ني ا ليدل

ــا  ــروي مكــش خ ــل  كني ــل در اواي ــروي ثق ــه ني ــسبت ب    ن

ـ  جينتـا .  كم باشد  يارينفوذ در مدت زمان آب       دسـت آمـده    ه ب

 ياريـ  در مـدت زمـان آب      ي رطوبت ازيه مساحت پ  كنشان داد   

تالف  اخـ  ي درصـد دارا   ۲۵ و   ۱۵،  ۵ يهـا   بي در شـ   سانكي

  .ستي نيدار يمعن

  

   بر حجم پياز رطوبتيني زمبي شريتأث -۲

 ۶ ياريـ  در مدت زمان آب    ي رطوبت ازي از حجم پ   كي شمات ينما

 نـشان داده    ۱ لكش درصد در    ۲۵ صفر و    يها بيساعت در ش  

 پيـاز رطـوبتي از      شـود  يه مشاهده م  ك يطور  همان. شده است 

ـ دار در مقا   نظر حجم در اراضي شيب     سطح  مـ  ي بـا اراضـ    سهي

 ي رطـوبت ازيـ  مـسطح پ يدر اراضـ . متفاوت بـود ) بيبدون ش (

 يل بود امـا در اراضـ      ك ش ي منظم و سهم   ي هندس حجم يدارا

 آن بـه سـمت      دسـت  نيي قسمت پـا   يدگيشك لي به دل  دار بيش

 شتريـ  برخـوردار نبـود و ب  ي منظم يل هندس ك از ش  ني زم بيش

 ي از معادالت ارائه شـده بـرا       نيبنابرا.  بود يمرغ  تخم مي ن هيشب

 ي بـرا  تـوان  ي مسطح نمـ   ي در اراض  ي رطوبت ازيبرآورد حجم پ  

  .ردك استفاده دار بيش ياراض

 در مـدت زمـان   ي رطـوبت ازيـ  حجـم پ ني زمبي ششيبا افزا 

 سـاعت،   ۴ ياريـ در مـدت زمـان آب     . افتي شي ثابت افزا  ياريآب

 درصد موجب اختالف معني دار شـيب        ۱۵افزايش شيب تا حد     

 سـاعت   ۶ ياريـ ر مـدت زمـان آب      شد اما د   ها  بيصفر با ساير ش   

 ي درصـد دارا   ۲۵ شيب صفر فقط بـا شـيب         ي رطوبت ازيحجم پ 

  ). ۴ جدول( بود ي دارياختالف معن

 ي رطوبت ازي حجم پ  ك اند شيعلت افزا ) ۵ (الحق اني ب فيشر

 ي الگوياهش گستردگ ك لي را به دل   ياري مدت زمان آب   شيبا افزا 

 مـدت   شي با افزا  يكيدرولي ه بياهش ش ك جهي شده در نت   سيخ

  . دانسته استياريزمان آب
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۱۱۲  

   مورد نظريهابي اشباع خاک در شيکيدروليت هيب هداي و ضري ظاهري درصد ذرات، چگال.۱جدول 

  

   ساعت۶ و ۴، ۲ ياري آبيها زمان درصد و مدت ۲۵ و ۱۵، ۵ صفر، يها بي در شياز رطوبتين مساحت پيانگي م.۲ جدول

  

   عمق پياز رطوبتي -۳

  انك محور قطره چي روي جبهه رطوبتيگسترش عمق

 محـور   ي رو يبت جبهـه رطـو    ي مربوط بـه گـسترش عمقـ       جينتا

 درصـد در مـدت      ۲۵ و   ۱۵،  ۵ صـفر،    يهـا   بيان در ش  كچ قطره

 نشان داده شـده     ۵ جدول ساعت در    ۶ و   ۴،  ۲ ياري آب يها  زمان

 شي بـا افـزا    شـود  ي مـ  ديده ۵ه در جدول    ك يهمان طور . است

 محـور   ي مسطح، عمق نفوذ در رو     ي در اراض  ياريمدت زمان آب  

 سانكـ ي ياريـ آب در مـدت زمـان       ي ول افتي شيان افزا كچ قطره

 عمـق نفـوذ   شي افزااياهش  ك در   ي دار ي معن ري تأث بي ش شيافزا

 يبا افزايش شيب عمق نفوذ رو. ان نداشتكچ  محور قطرهيرو

  . داشتيكاهش اندكان كچ محور قطره

  

  دار بي شيثر عمق نفوذ در پياز رطوبتي در اراضكانحراف حدا

ذ در پيـاز    ثر عمق نفو  ك انحراف حدا  يري مربوط به اندازه گ    جينتا

ــ ــوبتي در ش ــا بيرط ــدت ۲۵ و ۱۵، ۵ صــفر، يه  درصــد و م

 نشان داده شـده     ۶ جدول ساعت در    ۶ و   ۴،  ۲ ياري آب يها  زمان

 صـفر درصـد     بيه در ش  ك جدول نشان داد     جيمشاهده نتا . است

 در  امـا ان منطبق بـود     كچ  محور قطره  يثر عمق نفوذ بر رو    كحدا

ان نبـود و بـا      كچ  محور قطره  ي عمق در رو   ني ا دار بي ش ياراض

 ي سـانت ۲۵ تـا  ۱۰ مورد نظـر در فاصـله   بي ش راتييتوجه به تغ  

  .ان قرار داشتكچ  دست محور قطرهنيي پايمتر

 فاصله محـور    ب،ي ش شي با افزا  سانكي ياري مدت زمان آب   در

 شتريـ ان بكـ چ ثر عمق نفوذ در پياز رطوبتي از محور قطـره      كحدا

ف مؤلفـه    مـضاع  ري از تـأث   ي ناشـ  توانـد  ي موضوع مـ   نيه ا كشد  

 دسـت   نيي در قـسمت پـا     ي رطـوبت  ازي ثقل بر گسترش پ    يروين

 شيا عامل افـز   نيه هم ك باشد   ني زم بي ش شيان با افزا  كچ قطره

 شتري با ب  ي عرض يشروي نسبت به پ   ي جبهه رطوبت  ي طول يشرويپ

 مربـوط بـه     يها يريگ  اندازه جينتا. باشد ي م زي ن ني زم بيشدن ش 

 ۲۵ و   ۱۵،  ۵ يهـا   بي در شـ   ي رطـوبت  ازيثر عمق نفوذ در پ    كحدا

 ياريدر مدت زمان آب   .  نشان داده شده است    ۷ جدولدرصد در   

ثر عمـق نفـوذ از      ك درصد حـدا   ۲۵و    ۵ يها  بي ساعت در ش   ۶

ــانت۸/۳۲ ــر ي س ــه مت ــانت ۹/۲۸ ب ــر يس ــان مت ــدت زم    و در م

  بيش درصد ذرات

 شن لتيس رس )درصد(
 بافت خاک

   اشباعيکيدروليت هيب هدايضر

 )متر بر روزيسانت(

  ي ظاهريچگال

 )متر مکعب يگرم بر سانت(

  يمتوسط چگال

 يظاهر

۰  

۵ 

۱۵ 

۲۵ 

۱۷  

۱۸ 

۲۰ 

۲۰ 

۶۳  

۶۷ 

۶۳ 

۶۵ 

۲۰  

۱۵ 

۱۷ 

۱۵ 

  يلتيسيلوم

 يلتيسيلوم

 يلتيسيلوم

 يلتيسيلوم

۶/۲۶  

۸/۲۶  

۲/۲۳  

۸/۲۲ 

۳/۱  

۳/۱ 

۳/۱ 

۳/۱ 

۳/۱ 

 )درصد(ن يب زميش

۲۵ ۱۵  ۵ ۰ 

 )متر مربع (ياز رطوبتين مساحت پيانگيم

  )ساعت (ياريمدت زمان آب

۰۹۳/۰ ۰۹۱/۰ ۰۸۷/۰ ۰۵۸/۰ ۲ 

۱۴۵/۰ ۱۲۲/۰ ۱۱۶/۰ ۱۰۱/۰ ۴ 

۱۷۹/۰ ۱۷۰/۰ ۱۶۱/۰ ۱۴۹/۰ ۶ 
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۱۱۳  

  ياه زمان درصد در مدت ۲۵ و ۱۵، ۵هاي صفر،  يبه شمقايسه مساحت پياز رطوبتي خاک نسبت ب .۳جدول 

  LSD ساعت با آزمون ۶ و ۴، ۲آبياري 

  

  

  

  

  

  

    ساعت۶ ياريمدت زمان آب درصد و ۲۵ب ي                                         ش ساعت۶ ياريمدت زمان آبب صفر درصد و يش  

  ب داريچکان در سطح صاف و شر قطرهيس شده خاک در زيک از حجم خي شماتيي نما.۱ شکل

  )ساعت (ياريمدت زمان آب

  نيب زميش ۶ ۴ ۲

 احتمال

(Significant) 

 هان تفاوتيانگيم

(Mean Difference)  
 )متر مربع(

 احتمال

(Significant) 

 هان تفاوتيانگيم

(Mean Difference)  
 )متر مربع(

 احتمال

(Significant)  
 

 هان تفاوتيانگيم

(Mean Difference)  
 )متر مربع(

 )رصدد(

۰۴۶/۰ ۰۱۲/۰- ۱۰۷/۰ ۰۲۳/۰- ۳۶۰/۰ ۰۱۹/۰- ۵ 

۰۲۳/۰ ۰۲۱/۰- ۰۷۱/۰ ۰۲۶/۰- ۲۷۲/۰ ۰۲۳/۰- ۱۵ 

۰۱۶/۰ ۰۳/۰-  ۰۰۳/۰ ۰۵۴/۰- ۰۳۶/۰ ۰۲۵/۰- ۲۵  

۰ 

۰۴۶/۰ ۰۱۲/۰ ۱۰۷/۰ ۰۲۳/۰ ۳۶۰/۰ ۰۱۹/۰ ۰ 

۶۷۲/۰ ۰۰۹/۰- ۸۰۲/۰ ۰۰۳/۰- ۸۳۹/۰ ۰۰۳۷/۰- ۱۵ 

۵۱۷/۰ ۰۰۱۸/۰-  ۰۴۴/۰ ۰۳/۰- ۱۶۲/۰ ۰۰۵۷/۰- ۲۵  

۵ 

۰۲۳/۰ ۰۲۱/۰ ۰۷۱/۰ ۰۲۶/۰ ۲۷۲/۰ ۰۲۳/۰ ۰ 

۶۷۲/۰ ۰۰۹/۰ ۸۰۲/۰ ۰۰۳/۰ ۸۳۹/۰ ۰۰۳۷/۰ ۵ 

۸۱۷/۰ ۰۰۹/۰-  ۰۶۶/۰ ۰۳/۰ ۲۱۹/۰ ۰۰۲/۰- ۲۵  

۱۵ 

              
 

۰۱۶/۰ ۰۳/۰  ۰۰۳/۰ ۰۵۴/۰ ۰۳۶/۰ ۰۲۵/۰ ۰  

۵۱۷/۰ ۰۰۱۸/۰  ۰۴۴/۰ ۰۳/۰ ۱۶۲/۰ ۰۰۵۷/۰ ۵  

۸۱۷/۰ ۰۰۹/۰  ۰۶۶/۰ ۰۳/۰- ۲۱۹/۰ ۰۰۲/۰ ۱۵  

۲۵ 
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۱۱۴  

   يها زمان درصد در مدت ۲۵ و ۱۵، ۵ صفر، يها بيه ش خاک نسبت بياز رطوبتيحجم پسه يمقا .۴جدول 

 LSDن  ساعت با آزمو۶ و ۴، ۲ ياريآب

  )ساعت(ياريمدت زمان آب

۴  ۶  

  

  )درصد(نيب زميش

 هان تفاوتيانگيم

(Mean Difference)  
  )متر مکعب يسانت (

 احتمال

(Significant)  
  

 هان تفاوتيانگيم

(Mean Difference)  
  ) متر مکعب يسانت(

 احتمال

(Significant)  

۵  ۱۶۹۳  ۱۵۳/۰  ۲۶۹۵  ۳۸۱/۰  

۱۵  ۳۴۵۴  ۰۱۲/۰  ۵۲۰۲  ۱۱۱/۰  

  

۰  

۲۵  ۵۲۸۵  ۰۰۱/۰  ۷۶۹۸  ۰۲۹/۰  

۰  ۱۶۹۳  ۱۵۳/۰  ۲۶۹۵  ۳۸۱/۰  

۱۵  ۱۷۶۱  ۱۴/۰  ۲۵۰۶  ۴۱۳/۰  

  

۵  

۲۵  ۳۵۹۲  ۰۱۰/۰  ۵۰۰۳  ۱۲۳/۰  

۰  ۳۴۵۴  ۰۱۲/۰  ۵۲۰۲  ۱۱۱/۰  

۵  ۱۷۶۱  ۱۴/۰  ۲۵۰۶  ۴۱۳/۰  

  

۱۵  

۲۵  ۱۸۳۱  ۱۲۶/۰  ۲۴۹۶  ۴۱۵/۰  

۰  ۵۲۸۵  ۰۰۱/۰  ۷۶۹۸  ۰۲۹/۰  

۵  ۳۵۹۲  ۰۱۰/۰  ۵۰۰۳  ۱۲۳/۰  

  

۲۵  

۱۵  ۱۸۳۱  ۱۲۶/۰  ۲۴۹۶  ۴۱۵/۰  

  

   درصد۲۵ و ۱۵، ۵، صفر يها بيش محور قطره چکان در ي روي جبهه رطوبتي گسترش عمق.۵جدول 

   ساعت۶ و ۴، ۲ ياري آبيهاو مدت زمان

  

  

  

  

  

  

  

اهش كـ  متـر  ي سـانت  ۲/۲۰ به   متر ي سانت ۶/۲۴ ساعت از    ۲ ياريآب

 موجـب   ني زمـ  بي شـ  شي افزا ۷ جدول   جيبا توجه به نتا   . افتي

 جينتـا . دشـ  ي رطوبت ازي در پ  افتهيعمق آب نفوذ    ثر  كاهش حدا ك

 ۲۰ زانيـ  حـداقل بـه م     بيشـ ه افزايش   ك نشان داد    ي آمار زيآنال

اهش كـ دار در   تفـاوت معنـي    جـاد ي، موجـب ا   ) درجه ۱۱(درصد  

كـاهش  ).۸ جـدول  (دي گرد ي رطوبت ازي پ افتهيحداكثر عمق آب نفوذ     

 ياريـ  در مـدت زمـان آب      ني با افزايش شيب زمـ     افتهيعمق آب نفوذ    

  .بود) ۱۲( هوور جيثابت مشابه نتا

  

  ي رطوبتازي پيثر گسترش افقكعمق حدا

 ي رطـوبت  ازي پ يثر گسترش افق  ك عمق حدا  ري مربوط به مقاد   جينتا

    نـشان داده   ۹ جدول درصد در    ۲۵ و   ۱۵،  ۵ صفر،   يها  بيدر ش 

 )درصد(ن يب زميش

۲۵ ۱۵ ۵ ۰ 

 )متر (ياز رطوبتين عمق محور پيانگيم

  ياري زمان آبمدت

  )ساعت(

۱/۰ ۱/۰ ۲/۰ ۲/۰ ۲  

۲/۰ ۲/۰ ۲/۰ ۲/۰ ۴  

۲/۰ ۲/۰ ۳/۰ ۳/۰ ۶  
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۱۱۵  

  چکان در از محور قطره انحراف محور حداکثر عمق نفوذ در پياز رطوبتي .۶دول ج

   درصد۲۵ و ۱۵، ۵صفر،  يها بيش

  

  

  

  

  

  

  

  درصد۲۵ و ۱۵، ۵ يها بي در شياز رطوبتي پنفوذ در حداکثر عمق .۷ جدول

  

  

  

  

  

  

  

  LSDن و درصد با آزم۲۵و  ۱۵، ۵ يهابي در شياز رطوبتيسه حداکثر عمق نفوذ در پي مقا.۸جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   درصد۲۵ و ۱۵، ۵ صفر، يها بي در شياز رطوبتي پيگسترش افقعمق حداکثر  .۹جدول 

 )درصد(ن يب زميش

۲۵ ۱۵ ۵ ۰ 

 ) متريسانت (ياز رطوبتي پيگسترش افقعمق حداکثر 

 ياريمدت زمان آب
  )ساعت(

۵ ۷ ۵ ۲/۵ ۲ 
۶ ۷ ۵/۵ ۵/۶ ۴ 
۸ ۵/۷ ۶ ۷ ۶ 

 

 )درصد(ن يب زميش

۲۵ ۱۵ ۵ ۰ 

 ) متريسانت (چکانقطرهذ از محور عمق نفون فاصله حداکثر يانگيم

  ياريمدت زمان آب

  )ساعت(

۲۰ ۱۵ ۲/۱۰ ۰ ۲  

۶/۲۲ ۴/۱۵ ۷/۱۲ ۰ ۴  

۲۵ ۷/۲۲ ۷/۱۴ ۰ ۶  

 )درصد(ن يب زميش

۲۵ ۱۵ ۵ 

 )متر يسانت (ياز رطوبتي پ نفوذ درن حداکثر عمقيانگيم

  ياريمدت زمان آب

  )ساعت(

۲/۲۰ ۲/۲۲ ۶/۲۴ ۲ 

۲۶ ۲/۲۶ ۴/۲۷ ۴ 

۹/۲۸ ۳/۳۱ ۸/۳۲ ۶ 

  درصد۹۵نان يب اطميضر بيش

 نييحد پا حد باال )درصد(

ن يانگيم

 )متر (ها تفاوت
 احتمال

۱۵ ۰۴۵/۰ ۰۱۴۸/۰- ۰۱۵/۰ ۲۶۵/۰ 
۵ 

۲۵ ۰۶۹/۰ ۰۰۰۹/۰ ۰۳۹/۰ ۰۱۸/۰ 

۵ ۰۱۴/۰ ۰۴۴/۰- ۰۱۵/۰- ۲۶۵/۰ 
۱۵ 

۲۵ ۰۵۴/۰ ۰۰۵۶/۰- ۰۲۴/۰ ۰۹۳/۰ 

۵ ۰۰۹۴/۰- ۰۶۹/۰- ۰۳۹/۰- ۰۱۸/۰ 
۲۵ 

۱۵ ۰۰۰۵۵/۰- ۰۵۴/۰- ۰۲۴/۰- ۰۹۳/۰ 
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۱۱۶  

 ۸ تا ۵ ني در فاصله ب  قي مورد تحق  ك عمق در خا   نيا.  است شده

ـ  گردجـاد ي اني نسبت به سطح زمـ  ي متر يسانت ه بـه طـور   كـ  دي

 اطالق نـام    لي دل دهي پد نيا.  متر بود  ي سانت ۵/۶متوسط مقدار آن    

 محـور   ي در راسـتا   ك شـدن خـا    سي خـ  ي به الگو  ي رطوبت ازيپ

 سيخـ  ي الگـو  افتنيل  كه باعث ش  ك باشد يان م كچ  قطره يعمق

 از  يينمـا . گردد ي م ك وارونه در عمق خا    ازي پ كيل  كشده به ش  

 درصـد   ۲۵ صفر و    بي در ش  ي رطوبت ازي پ يثر گسترش افق  كحدا

  . نشان داده شده است۲ لكشدر 

  

   انك دست محور قطره چنيي جزء باالدست و پاسهيمقا

 در قسمت بـاال  ي رطوبتازي مربوط به درصد مساحت پ جينتا

 جدولل آن در    كان نسبت به    كچ ه دست قطر  نييدست و پا  

 جدول مـساحت    جيبا توجه به نتا   .  نشان داده شده است    ۱۰

ان كـ  دست محور قطره چ    نيي در باالدست و پا    ي رطوبت ازيپ

ـ  ي مـساو  بـاً ي صـفر درصـد تقر     بيدر ش   ۲۵ بي در شـ   ي ول

 ۹۹/۱۸ مقـدار آن     نيمتـر كه  كـ  نامتقـارن بـود      اريدرصد بس 

 دسـت   نيي در پـا   ۰۱/۸۱ آن   نيشتريـ درصد در باالدست و ب    

ـ  ا ليدل. دست آمد هب  ري از تـأث   ي ناشـ  توانـد  ي موضـوع مـ    ني

 شيبـا افـزا   ) ينگييمـو (ش  ك ثقل و م   يرويمضاعف مؤلفه ن  

 دسـت و    نيي در قـسمت پـا     ي رطـوبت  ازي بر گسترش پ   بيش

 رطوبـت در    يشرويـ  پ رش ثقل بـر گـست     يروي ن يبازدارندگ

  بدست آمـاده   جياين نتيجه با نتا   . ان باشد كچ باالدست قطره 

و ) ۱۵(، پاتـل و راج پـوت        )۲ (ي زن و موسـو    شهيتوسط ت 

  .تطابق دارد) ۱۲(هوور 

 يرويـ  سـطح نـسبت بـه ن       ي مواز يروي اثر ن  بي ش شي افزا با

ه كـ  ي مسطح مؤلفـه افقـ     نيدر زم ). ۱۲ (ابدي ي م شي افزا يعمود

ـ   كش خا ك م يروي ن شود، يباعث گسترش رطوبت م     ي است ول

ت باالدسـت    در جهـ   ك گسترش رطوبت خـا    دار بيدر سطح ش  

 بـه   رديـ گ ي ثقل قرار مـ    يروي و ن  كش خا ك م يروي ن ريتحت تأث 

 رطوبـت را بـه سـمت باالدسـت          كش خا ك م يرويه ن ك يطور

 به سمت   يت جبهه رطوبت  ك ثقل مانع از حر    يروي اما ن  شاندك يم

ان در ارتفاع   كچ ه منطقه باال دست قطره    كچرا  . شود يباالدست م 

نبع رطوبت، به علت ثابـت       قرار دارد و با دور شدن از م        يباالتر

 ،يرطوبت و جبهه    يا منبع نقطه  ني فاصله ب  شيش و افزا  كبودن م 

 باشد، يه نسبت اختالف رطوبت به فاصله م      ك يكيدرولي ه بيش

  .شود يم مك

 به  يت جبهه رطوبت  ك ارتفاع و حر   شي به علت افزا   چنين  هم 

 ثقـل دشـوارتر     يرويـ  غلبـه بـر ن     ،ياسمت باالدست منبع نقطـه    

 ازيـ  را عامـل گـسترش پ      ني زمـ  بيشـ ) ۵ (في شـر  .خواهد شد 

 آن در يدارنــدگ دسـت و عامـل باز  نيي در قـسمت پـا  يرطـوبت 

  .ان دانسته استكچ قسمت باالدست قطره

 در بـاال    ي جبهـه رطـوبت    يشرويـ متر بـودن پ   ك علت   نيبنابرا

 در سـطح    توانـست  يه مـ  ك يا ان نسبت به اندازه   كچ دست قطره 

 يرويـ ش بر ن  ك م يرويل ن امك شود، عدم غلبه     جادي ا بيبدون ش 

 ي رطـوبت  ازي در پ  بي ش ريياثر تغ . ت رو به باال است    كثقل در حر  

 سـاعت  ٦ ياريـ  در ساعت و مدت زمان آبتري ل٤ يحاصل از دب 

 شده  سي ابعاد سطح خ   سهيمقا.  نشان داده شده است    ٣ لكشدر  

 درصــد از مــساحت ٩٧/٣١ درصــد، ٥ بيه در شــكــنــشان داد 

ان قـرار گرفـت در      كـ چ ره شده در قسمت باالدسـت قطـ       سيخ

متـر و بـه   ك درصـد  ٢٥ و ١٥ يهـا  بي اندازه در ش   نيه ا ك يحال

  .دي درصد رس٢٠/٢٠ و ٨٨/٢٣ به بيترت

 دسـت   نيي در سمت پـا    يه جبهه رطوبت  ك د بو ي در حال  ني ا

ان رو به گسترش بـود و درصـد آن نـسبت بـه محـل                كچ قطره

 از بيــ درصــد بــه ترت٢٥ و ١٥، ٥ يهـا  بيان در شــكــچ قطـره 

 مـشاهده   چنـين   هـم . دي درصـد رسـ    ٨٠/٧٩ و   ١٢/٧٦ به   ٠٣/٦٨

ه جبهـه  كـ  بـه همـان انـدازه      باًيه در اعماق مختلف تقر    ك ديگرد

ـ       دهيشك دست   نيي به پا  يرطوبت  ي رو شي شد، به همان انـدازه، پ

  . م شدكجبهه باالدست 

 بي شـ  شيه افـزا  كـ دست آمده نـشان داد      ه ب جي از نتا  يقيتلف

 در  ي رطـوبت  ازيـ  دسـت پ   نيي حجم جزء پا   شي موجب افزا  نيزم

 از  نـه ي جهـت اسـتفاده به     نيبنـابرا . دشـ  يا قطره ياري آب ستميس

ـ  ني زمـ بي بسته به شـ ك شده در خا   رهيرطوبت ذخ   ني فاصـله ب

ـ ان با كـ  و محـل اسـتقرار قطـره چ        اهيـ بوته گ  ـ  ١٠ يستي  ٢٥ ي ال

   .متر در نظر گرفته شود يسانت
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  )ب                    (                                        )             الف(                                             

   ساعت۶ ياريدرصد در مدت زمان آب) ب(ر صفو ) الف( ۲۵ب ي در شياز رطوبتي پي از عمق حداکثر گسترش افقيي نما.۲شکل 

  

   چکان قطره استقرار محل دست نييپا و دست باال قسمت در يرطوبت ازيپ مساحت درصد .۱۰ جدول

 درصد ۲۵ و ۱۵ ،۵ صفر، يها بي شدر آن کل به نسبت

  )درصد(ن ي زمبيش

  يرايمدت زمان آب

  )ساعت(
۰  ۵  ۱۵  ۲۵  

  ياز رطوبتيدرصد مساحت پ  

    

 ن دستييپا باالدست ن دستييپا باالدست ن دستييپا باالدست ن دستييپا باالدست  

۲ ۶/۴۹ ۳/۵۰ ۱/۲۶ ۸/۷۳ ۷/۲۴ ۲/۷۵ ۵/۲۰ ۵/۷۹ 

۴ ۱/۵۰ ۸/۴۹ ۷/۲۸ ۲/۷۱ ۰/۲۳ ۹/۷۶ ۹/۱۸ ۰/۸۰ 

۶ ۵/۵۱ ۴/۴۸ ۹/۳۱ ۰/۶۸ ۸/۲۳ ۱/۷۶ ۲/۲۰ ۸/۷۹ 

  

  
  درصد۲۵ و ۱۵، ۵ يها بي ساعت در ش۶ ياري در مدت زمان آبياز رطوبتيپ گسترش .۳ شکل

 قطره چکانمحل
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  ت  ساع۶ ياريمدت زمان آب و  درصدصفرب ي هم رطوبت در شيهاي منحن.۴شکل

  

   ياريآب مختلف يهامدت زماندر  و درصد ۲۵  و۱۵، ۵ صفر، يهابي در شياز رطوبتيزان رطوبت در پيع ميتوز .۱۱ جدول
 )درصد(ن يب زميش

۰ ۵ ۱۵ ۲۵ 

 )درصد(زان رطوبت يم

Fc<�<Se  Fc< � <PwP  Fc<�<Se  Fc< � <PwP  Fc<�<Se  Fc< � <PwP  Fc<�<Se  Fc< � <PwP  

مدت زمان 

 ياريآب

 )ساعت(

۴/۲۱ ۶/۷۸ ۲۰ ۸۰ ۷/۱۵ ۳/۸۴ ۱۵ ۸۵ ۲  

۳۵ ۶۵ ۴/۳۰ ۶/۶۹ ۲/۲۸ ۸/۷۱ ۲۵ ۷۵ ۴ 

۴۹ ۵۱ ۴۴ ۵۶ ۲/۴۱ ۸/۵۸ ۳۵ ۶۵ ۶ 

 نيانگيم ۷۵ ۲۵ ۶/۷۱ ۴/۲۸ ۵/۶۸ ۵/۳۱ ۹/۶۴ ۱/۳۵

Se ،رطوبت خاک در حد درجه اشباع Fc رطوبت خاک در حد ظرفيت زراعي و PWP پژمردگينقطه رطوبت خاک در حد  

  

  ي رطوبتازي پرخ مي رطوبت در نعي توزيررس ب

 صـفر  بي در شـ ي رطـوبت ازيـ  پرخ مي رطوبت در ن  عي توز يبررس

 ازيـ  از پ  ي سـاعت قـسمت    ٢٤ه پس از گذشت     كدرصد نشان داد    

 بـود، بـه     افتـه ي رطوبت در آن تجمع      زاني م نيشتريه ب ك يرطوبت

. ردكـ  دايـ  شده نمود پ   سي خ يز الگو ك هسته در مر   كيصورت  

ــا ــه دنيـ ــاالتر از ظرفيارا منطقـ ــت بـ ــ رطوبـ ــتيـ    ي زراعـ

)Field capacity (هم رطوبـت مـنظم در   يها يبه صورت منحن 

  ان قــرار داشــت كــچ  محــور قطــرهي و روي رطــوبتازيــز پكــمر

 نـسبت بـه محـور       ي رطـوبت  ازيـ  رطوبـت در پ    عيتوز). ٤ لكش(

 نـسبتاً   ينـواخت كي متقـارن و     بـاً ي صـفر تقر   بيان در شـ   كچ قطره

 بياهش شـ  ك موجب   ياري مدت زمان آب   شيافزا.  داشت يمناسب

 لياخـتالف پتانـس   .  شـد  عي توز ينواختكي و   ي رطوبت يها يمنحن

ت آب به   ك موجب حر  ك خا ي رطوبت ازي نقاط مختلف پ   نيآب ب 

 ي رطـوبت  يهـا  يه منحنـ  كـ  دي شده گرد  سي خ يسمت مرز الگو  

  .ل گرفتك به هم شكينزد

 يهـا   در قـسمت   ك رطوبت خا  زاني م عي مربوط به توز   جينتا

 در  ياريـ  آب يهـا   و مدت زمـان    ها بي در ش  ي رطوبت ازيتلف پ مخ

ه در جـدول    كـ  يهمـان طـور   .  نشان داده شده است    ۱۱ جدول

 ني ب ك رطوبت خا  ياري مدت زمان آب   شي با افزا  شود يمشاهده م 

ه كـ  افـت ي شيافـزا ) Fc<ѳ<Se( و نقطـه اشـباع   ي زراع تيظرف

  بـود  دار بي ش ي از اراض  شتري صفر ب  بي در ش  شي افزا ني ا صددر

 درصـد و    ۴۹ بـه    ۲۱ از   شي افزا ني صفر ا  بيه در ش  ك يبه طور 

 ۶ تـا    ۲ ي زمـان  ه درصد در بـاز    ۳۵ به   ۱۵ درصد از    ۲۵ بيدر ش 

   درصـد   ياري ساعت از اتمام آب    ۲۴ه پس از    كساعت بود حال آن   
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  ت ساع۶ ياريمدت زمان آبو   درصد۲۵ب ي هم رطوبت در شيهايمنحن. ۵شکل

  

 شيبا افـزا  ) Fc<ѳ<pwp (اهي گ يا قابل استفاده بر   كرطوبت خا 

 ني صفر ا  بيه در ش  ك ي به طور  افتياهش  ك ياريمدت زمان آب  

 ۶۵ به   ۸۵ درصد از    ۲۵ بي درصد و در ش    ۵۱ به   ۶/۷۸اهش از   ك

 يهـا    در زمـان   نيبنابرا.  ساعت بود  ۶ تا   ۲ ي زمان هدرصد در باز  

 سـاعت   ۲۴ از   شتريـ  ب ي ساعت و باالتر بـه دوره زمـان        ۶ ياريآب

 ازيـ ل پ كـ  در   يزراع تي به حد ظرف   كطوبت خا  ر دنيجهت رس 

 درصـد   ني زمـ  بي شـ  شي با افزا  چنين  هم.  بود ازي مورد ن  يرطوبت

ه در  كـ  ي به طـور   افتي شي افزا اهي گ يرطوبت قابل استفاده برا   

 ۹/۶۴ نيانگيـ  صفر به طـور م     بي ساعت در ش   ۶ تا   ۲ يبازه زمان 

 ي اصل لي دل نيبنابرا.  درصد بود  ۷۵ درصد   ۲۵ بيدرصد و در ش   

ـ  و توز  بي شـ  شي بـا افـزا    ي رطـوبت  ازيـ  ابعاد پ  شيفزاا  شتريـ  ب عي

 شـده حاصـل     سي خـ  ي مختلـف الگـو    يها  رطوبت در قسمت  

  .)۵شکل (  بودني زمبيت رطوبت در جهت شكحر

  

  يريگ جهينت

 ازيـ  بر مساحت و حجـم پ      ني زم بي ش ري مربوط به تأث   جينتا  .١

 نشان داد بـا افـزايش       سانكي ياري در مدت زمان آب    يرطوبت

 افـت ي شي افـزا  ي رطـوبت  ازي مساحت و حجم پ    نيمشيب ز 

 بي ش ي دارا ي در اراض  ي رطوبت ازي مساحت پ  شي افزا يمنته

 ي رطوبت ازيه حجم پ  ك دار نبود حال آن    ي درصد معن  ٢٥ تا   ٥

 درصـد موجـب     ١٥ ساعت، تا حد     ٤ ياري زمان آب  تدر مد 

 شـد امـا در      هـا   بياختالف معني دار شيب صفر با ساير ش       

 شيب صـفر    ي رطوبت ازياعت حجم پ   س ٦ ياريمدت زمان آب  

  . بودي داري اختالف معني درصد دارا٢٥فقط با شيب 

 منظم و   ي حجم هندس  ي دارا ي رطوبت ازي مسطح پ  يدر اراض   .٢

ـ  هي شـب  شتريـ  ب دار بي ش يل و در اراض   ك ش يسهم  تخـم   مي ن

  .  بوديمرغ

ان بـا افـزايش شـيب    ك محور قطره چيعمق نفوذ در راستا   .٣

 ياهش معنـ  كـ  نيه درصد ا  ك بود   يكاهش اند ك ي دارا نيزم

 محـور  ي صفر بر روبيثر عمق نفوذ در ش    كدار نبود و حدا   

 عمـق بـا     ني ا دار بي ش يان منطبق بود اما در اراض     كچ قطره

 نيي پا ي متر ي سانت ٢٥ تا   ١٠ در فاصله    ني زم بيتوجه به ش  

  . ان قرار داشتكچ دست محور قطره

 تا  ٥ نيله ب  در فاص  ي رطوبت ازي پ يثر گسترش افق  كعمق حدا   .٤

ـ  گرد جـاد ي ا ني نسبت به سطح زم    ي متر ي سانت ٨ ه بـه   كـ  دي

 ليـ  دل دهي پد نيا.  متر بود  ي سانت ٥/٦طور متوسط مقدار آن     

 در  ك شـدن خـا    سي خـ  ي بـه الگـو    ي رطوبت ازياطالق نام پ  

ل كه باعـث شـ    كـ  باشد يان م كچ  قطره ي محور عمق  يراستا

 وارونه در عمـق     ازي پ كيل  ك شده به ش   سي خ يلگو ا افتني

  .گردد ي مكاخ

 صـفر   بي در شـ   ي رطـوبت  ازي دست پ  نييجزء باالدست و پا     .٥

ـ     نامتقـارن بـود در      دار بي شـ  ي در اراضـ   يدرصد متقارن ول

 ك شده در خـا    رهي از رطوبت ذخ   نهي جهت استفاده به   جهينت

ان بـسته بـه     كـ  و محل استقرار قطره چ     اهي بوته گ  نيفاصله ب 

گرفتـه   متـر در نظـر       ي سـانت  ٢٥ ي ال ١٠ يستي با ني زم بيش

  .شود

ه در  كـ  نـشان داد     ي رطـوبت  ازيـ  رطوبت در پ   عي توز ي بررس  .٦

 ه مـسطح قـسمت عمـد      ي بر خالف اراضـ    دار بي ش ياراض
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ـ  رطوبـت بـه و     عيتوز  دسـت  نيي در پـا   ي رطـوبت  ه هـست  ژهي

 نـسبت   ي اراض ني در ا  ي رطوبت ازيپ. ديان واقع گرد  كچ قطره

 رطوبت خـود را از دسـت داده و        تر عي مسطح سر  يبه اراض 

 دار بي شـ  ي در اراضـ   ك رطوبـت خـا    شتريـ  ب عي توز ليلبه د 

 در مـدت زمـان      ي رطـوبت  ازي مسطح ابعاد پ   ينسبت به اراض  

  . مسطح بوديتر از اراض  بزرگي اراضني در اسانكي ياريآب
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Abstract 
To study the effects of irrigation durations and land slopes on wetting pattern dimensions, some experiments were 
performed using an emitter with constant discharge of 4 liters per hour by 2, 4, and 6 hours irrigation durations. 
Experiments were conducted on lands with the slopes of 0, 5, 15 an 25 percent, with silty loam soil texture in 3 
replications in Fathali region, Mogan plain, Iran. Results showed that increasing the land slope caused an increment in 
wetting pattern dimensions and bulk, in constant irrigation durations. When slope increased, the depth of infiltrated 
water along the emitter had a little decrease which wasn’t significant. The upstream and downstream components of 
wetting pattern were symmetrical on 0 percent slope but not on steep lands. So, optimizing the water use, which is 
saved in the soil, depends on the land slope and the crop should be planted 10 to 25 centimeters away from the dripper. 
The investigation of soil moisture distribution on wetting pattern in slope lands showed that contrary to the flat lands the 
main part of the moisture is accumulated in lower part of the emitter, and wetting pattern in these sloping lands was 
larger than in flat lands.   
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