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 چکیده
 اهلدا  وری مصلر  آب  یلی از   استفاده بهینه از منابع آب با توجه به وضعیت اقلیمی کشور بر کسی پوشیده نیست. به همین دلیل،  ازلیا ب بهلره    اهمیت

هلای نلو ن آبیلاری و جلا یی نی آن بلا      گیلری از رو     بهرهیرگذارتأثدار محسوب شده و در ا ن میان  یی از راهیارهای مهم و اساسی در نی، به کشاورزی پا 
للی  به علرشد  ازته است. شا د  شدتبهدر چند سال اخیر در سطح کشور   رسطحیز یاقطرهآبیاری سامانه استفاده از گفتمان . در ا ن راستا استهای سنتی رو 

ای های آبیاری  جا یاه و ژهسا ر رو  نسبت بهآبیاری  بودن بازدهمستقیم  کمتر ن تلفات آبی و باالتر  طوربهزراهم آوردن امیان اعمال کودآبیاری گیاه  مچونه
در محصلوالت زراعلی      رسلطحی زسلامانه آبیلاری    یبلردار بهلره و  اجلرا لیین نیته حائی اهمیت آن است که به دلی، عمر کوتلاه  را به خود اختصاص داده است. 

آگاه بلوده و بلر اسلاک  ل      نیی   رسطحیزهای زنی و اجرا ی سامانه آبیاری  تجین با د در کنار توجه به میا ای سامانه به محدودوو کشاورزان و مر بردارانبهره
انجلا     ت زراعلی در آبیاری محصوال  رسطحیزسامانه آبیاری اجرای  های تمحدودو  هایتقابلنما ند. تحقیق حاضر با هد  بررسی  گیرییمتصمشناخت جامع  

اجرای سامانه مورد بررسی  های تمحدودو  ها تمی  در استان قیو نهیتار  8به مساحت حدود  ونجه   رسطحیزاست. در ا ن راستا در اولین سامانه آبیاری  شده
 .است قرارگرزته

 

 . ونجه  منحنی مقاومت سامانه ن قیو   مصر  آب  یکارا  ترزالن های کلیدی:واژه

 

 1مقدمه
 و تقاضا و ازیا ب جمعیت رشد با زمانهم اخیر یهاسال در
 کاهب منظوربه آبیاری نو ن یهارو  از استفاده  آب مصر 
 اهمیت از کشاورزی محصوالت تولید و ازیا ب آب منابع تلفات
 آب و بردکار کنترل با ایقطره آبیاری. استشده  ای برخوردارو ژه

 . باخواهد داشت ا ن چالب رزع در بسیا ی تأثیر  کودهای شیمیا ی
در ز رسطحی  یاقطره آبیاری سامانه یریکارگبه زناوری  توسعه

 پیشرزت آب  مصر  به دلی، امیان ازیا ب کارا یسطح دنیا 
 در 1691در دهه  ز رسطحیآبیاری . است داشته یزراوان

 ز رسطحیدر سامانه آبیاری  رد د.امر یا تجاری گ متحده االتا
 در مدزون شبیه    طر ق از ر شهتوسعه  منطقه بهتحو ، آب 

                                                             
 و تحقیقات مرکی  زنی و مهندسی کشاورزی  تحقیقات بخباستاد ار 1 

 تحقیقات  سازمان قیو ن  استان طبیعی منابع و کشاورزی آموز 

)* نو سنده مسئول: . ا ران قیو ن  کشاورزی  ترو ج و آموز 
a.gomrokchi@areeo.ac.ir) 

 42/2/69 تار خ در ازت:
 4/9/69 تار خ پذ ر :

 و مستقیم طوربه  چیانقطره دارای اتیلنیپل لوله خطوط با خاك
 اشیال از .(Lamm and Camp., 2007) گیردیم انجا  یآرامبه

 رو ظ آن در که باستان دوران به توانمی یاقطره آبیاری اولیه
 طر ق از  جتدربه آب تا شدمی مدزون زمین در که آب پر از گلی

 دهه اواسط در .کرد اشاره برسد  ر شه گیاه منطقه به نشت
 آسیای در ترپیچیده ایقطره آبیاری یهاسامانه  میالدی1811

 گ، از شده ساخته هایلوله از مختلفی انواع از با استفاده مرکیی
     متحده االتا در. شد داده توسعه و زهیشی آبیاری جهت رک

 آبیاری از استفاده 1611 سال کلرادو در ا التی دانشیاه در محقق
 (.House, 1918) نمود ثبت را ز رسطحی

مسلتقیم در ناحیله    انجلا  آبیلاری  آبیاری ز رسطحی بله دلیل،   
رسلاند  به حلداق، ممیلن ملی   را از سطح خاك ر شه  تبخیر توسعه 

بلاالئی   بازدهدارای پتانسی،  خش یمهنش  و در مناطق خ رو نازا
از سللوی د یللر   .(Suarez-Rey et al., 2006) خواهللد بللود 

محصوالتی مانند ذرت و  ونجه که نیاز آبی باال ی دارند  در صورت 
  ز رسلطحی آبیلاری  رو  دقیق آبیاری هماننلد   یهاسامانهاجرای 

اهنلد بلود.   دارای پتانسی، باالئی در ازلیا ب بلازده آب آبیلاری خو   
در محصلول   ز رسلطحی تحقیقی که بر روی اثرات سامانه آبیلاری  

محصلول  عملیلرد   دادنشلان   انجلا  گرزلت  ا الت کالیفرنیلا   ونجه 
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 آبیاری رو در مقا سه با  ز رسطحیآبیاری  اجرای سامانها  ونجه ب
در آبیلاری   کله یطلور بله   ازیا ب داشلته اسلت    سطحی  ا بارانی

درصلد نسلبت بله رو      42تا  44خش  عملیرد ماده  ز رسطحی
 ;Hutmacher et al., 2001)ازیا ب داشته است  آبیاری سطحی

Godoy et al., 2003). 14در ای ز رسطحی آبیاری قطره  ی کارا 
نشلان داد  کالیفرنیلا  ا اللت   در تحت کشت  ونجله  کشت و صنعت 

 ای ز رسلطحی عملیرد محصول  ونجه تحت سامانه آبیلاری قطلره  
هلای  تلن در هیتلار در مقا سله بلا سلا ر رو       6/9 متوسط طوربه

 ا لالتی  تحقیقاتی در دانشلیاه همچنین   . ازته استآبیاری ازیا ب 
 در تحلو لی  آب کل،  از درصلد  42 امیان ذخیلره  داد نشان کانیاک

وجلود دارد   آبیلاری ز رسلطحی   یهاسامانه از استفاده با زص،   
((Montazar et al., 2017.   آنیله سلطح ز لر کشلت     با توجه بله

 .استصنعتی بسیار باال  هاییدامداربه دلی، وجود  کشور ونجه در 
بلا توجله بله      مرتبط بلا آن های ها و محدود تقابلیتارائه  رو نازا

پتانسی، باالی کشت ا ن محصول و محلدود ت شلد د منلابع آب     
لیین به  خواهد داشت.کشاورزی نقب شا انی در مصر  بهینه آب 

در  ز رسللطحیآبیللاری  اجراشللدههللای مللر کوتللاه پللرو هدلیلل، ع
های ا لن  ها و محدود تمحصوالت زراعی کشور  الز  است قابلیت

برداران تشر ح برای مهندسین  مروجین و بهره یخوببهرو  آبیاری 
بلرداران  شده تا قب، از توسعه زراگیر سامانه در سلطح کشلور  بهلره   

جرای سامانه داشلته باشلند. در   شناخت کازی از عل، اجرا و  ا عد  ا
تجربیات مشاهداتی و کارشناسی شلده از  ا ن پژوهب سعی شده تا 

محصلول  ونجله واقلع در اسلتان      ز رسلطحی اولین میرعه آبیاری 
 قیو ن تشر ح گردد.

 

 
 زهراینبوئدر شهرستان  زیرسطحیمزرعه آبیاری  -1شکل

 

  :زیرسطحیاری آبی یهاسامانهمزایای 

  نترمهم یی از  :تسهی، در عملیات داشت و برداشت محصول  .1
تسهی، در عملیات داشت و  ز رسطحیمیا ای سامانه آبیاری 

 یبررسقاب،. ا ن می ت از سه منظر باشدیمبرداشت محصول 

  ز رسطحی یی از نقاط قوت اجرای سامانه آبیاری است. الف( 
کشاورزی به  آالتینماشبیشتر و با سرعت کار  ترسادهانجا  

دلی، محدود ت کمتر موانع در سطح میرعه است. در رو  
و در سامانه آبیاری بارانی  جوبآبیاری سطحی به دلی، وجود سر 

انجا  عملیات   ها در نقاط مختلف میرعهبه دلی، وجود هیدارانت
روبرو  ز رسطحینسبت به آبیاری میانییه با مشیالت بیشتری 

  ا ومحصول  برداشت با زمانهم آبیاری انجا د. ب( خواهد بو
 لدر محصو مسئله. ا ن است  رپذامیان  ازآنپس بالزاصله

به  برداشتپس از هر  تنب وارد به گیاه ونجه که شرا ط بحرانی 
 یبه عبارت. بسیار حائی اهمیت خواهد بود  دپیوندمی وقوع

ا انی در م  شک  برداشت محصول و انجا  آبیاری یزمانهم
 Montazar)) کاهب تنب وارده به محصول  ونجه خواهد داشت

et al., 2017.  همچنین در سا ر عملیات میانییه به دلی، کنترل
در سطح میرعه با  آالتینماشتردد رطوبت سطحی خاك  

 یریقرارگمحدود ت کمتری روبرو خواهد بود. ج( به دلی، 
 عملیات براثر هاآن بهوارد  خساراتدر ز ر زمین  آبده یهالوله

 به حداق، ممین خواهد رسید. برداشت و داشت
ای ز رسطحی در رو  آبیاری قطرهمصر  آب:   یکاراازیا ب   .4

گردند  لذا هنیا  های آبده در ز ر سطح خاك مدزون میلوله
عالوه بر آن  .ماندخش  باقی می صورتبهآبیاری سطح خاك 

فات آبیاری ناشی از نفوذ چنانچه سامانه صحیح مد ر ت شود تل
 غذا ی مواد و آب ازآنجاکههمچنین گردد. مینیی عمقی حذ  

  تدرنهاو  بیشتر رشد گیاه شود می وارد ر شه مح، به مستقیماً
آبیاری  یهارو در مقا سه با سا ر مصر  آب باالتری   یکارا

لذا سامانه  .Malek and Bingham, 1993)) خواهد داشت
  یکاراز رسطحی پتانسی، الز  جهت باال بردن  ایآبیاری قطره
 . استدارا  را خش یمهنخش  و  در مناطق مصر  آب

 جذب عناصر غذا ی: در منظوربهیا نمودن محیط مناسب هم  .1
 تردقیق کنترل امیان ز رسطحی یاقطره آبیاری یهاسامانه

از سوی د یر به  .گرددمی زراهم محصول به یکود دهعملیات 
یان رطوبت موجود در محدوده توسعه ر شه  جذب عناصر دلی، می
 نسبتهمانند  ونجه   گیاهان از برخی .خواهد  ازت بهبودغذا ی 

داده و باعث بهبود  نشان خود از مثبتی واکنب شرا ط ا ن به
کارگیری سامانه آبیاری به همچنینکیفیت محصول خواهد شد. 

مق نفوذ توسعه عز رسطحی در محصوالت زراعی  منجر به 
 خواهد شد. خاك پروزی، در سطحی شهر

کنترل : و کاهب مییان مصر  سمو  کشاورزیکنترل آزات   .2
از سه  ز رسطحیآبیاری  یهاسامانهدر  هایماریبآزات و 
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 مهم از آزات  یی. الف( کنترل آزات: است تأم، قاب،منظر 
  ونجه مناطق در اکثر که است  ونجه برگ یسرخرطوم  ونجه
 شی، به معموالً آزت ا ن یزمستان گذران .دارد شیوع کشور کاری
 هایگاه ستز  ا و میرعه از خارج یهادر پناهیاه کام، حشره

به  ز رسطحی یاریآب یهاسامانهدر  .است هاشیا  داخ، محفوظ
امیان زمستان   و شیا  کمتر سطح خاك یخوردگتركدلی، 

هد داشت. گذرانی کمتری برای آزت سرخرطومی وجود خوا
کمتر و مییان مصر   مراتببهجمعیت آزت در زص، بهار  رو نازا

 سمو  جهت کنترل ا ن آزت نیی کاهب خواهد  ازت. 

 

 
 آفت سرخرطومی برگ یونجه -2شکل 

 

در سامانه آبیاری بارانی به : ناشی از رطوبت هاییماریبکنترل ب( 
بت در محیط رشد گیاه  امیان بروز دلی، ازیا ب مییان رطو

ا ن امر حتی در برخی موارد  .گیاهی بیشتر خواهد بود هاییماریب
و   هتغذکشت ذرت و  ونجه منجر به بروز مشیالت جانبی در مانند 

کیفیت نامناسب آب آبیاری و  همچنیندا  خواهد شد.  هاییماریب
 تواندیمبارانی  و کلرا د  در سامانه آبیاریباال بودن مییان سد م 

منجر به مسمومیت گیاه و کاهب عملیرد مرتبط با کیفیت آب 
رو  آبیاری ز رسطحی با محدود ت  جهت نازا آبیاری شود.

 تجمع: هاکبعلفج( کاهب مصر   کمتری روبرو خواهد بود.

 که خاك سطحی ال ه در  رسطحیز آبیاری در سد م و شوری

 رشد مییان کاهب باعثاند تویم  قرارگرزته چیانقطره باالی

 که شودیم توصیه یجهدرنت شود. درخت پای در سطحی هاییرستن

 استفاده هرز یهاعلف کنترل در راهیاری عنوانبه عام، ا ن از

در محصوالت زراعی به دلی، نوع رقابت بین  موردا ن  هرچند .شود
 کاهب دلی، به. لیین گرددینممی ت محسوب   دو گونه علفی

در سامانه آبیاری  هرز هایعلف زنیجوانه  خاك سطحی رطوبت
 .گرددمی محدودتر ز رسطحی

بخب  یریقرارگبه دلی، : هاکاهب مشیالت ناشی از سرقت لوله 

 یهالولهاز سامانه آبیاری در ز ر سطح زمین  امیان سرقت  یاعمده
 آبده کمتر خواهد بود.

 آبیارى سامانه استقرار اساساً شورآب با میارع  ا بادخیی مناطق در  .2

لیین سامانه آبیاری  .خواهد شد مواجه شیست با بارانى
مشیالت کمتری در مقا سه با سا ر  نظراز ا ن  ز رسطحی

  .داشتد نخواه یاریآبمرسو   یهارو 
 برای یازموردن زشار رو  ا ن درکاهب مصر  انر ی:   .9

 رو نزاا. است بارانی آبیاریرو   از کمتر سامانه یبرداربهره
 های نههی کاهب موجب  پائین نسبتاً زشار با سامانه کارکرد
 .خواهد شد یباانر مرتبط 

 های آبیاری زیرسطحیها و معایب سامانهمحدودیت
 آب از که آبده زمانی یهالوله در معیوک میب فوذ گ،: ا جادن  .1

  تدرنها و آبده لوله داخ، به گ، موجب میب گرددمی تخلیه
 اندازه در شینخأل شیر نصب .خواهد شد هاچیانقطره گرزتیى
 .نما دیم جلوگیرى مشی، ا ن از  یازموردننقاط  در و مناسب

 

 
 زیرسطحیشکن در سامانه آبیاری  خألشیر بکار گیری  -3شکل 

 

در ا ن نوع  بینییبپ یی از مشیالت قاب، تجمع نم :   .4
است که خطر در خاك نم   حتمال تجمعا های آبیاری سامانه
و  ا  شورآباز  کهیهنیام .آوردیم به وجودای را برای گیاه بالقوه

ها در جبهه شود  نم استفاده می ز رسطحیدر آبیاری  شورلب
در باالی مح،  الخصوصیعل  کنندرطوبتی تجمع حاص، می

ل صورت نیرزته و در طو  یآبشو گونهیچه هاچیانقطرهنصب 
 Putnamشوند )ها در ا ن منطقه انباشته مینم   زص، آبیاری

et al., 2015). آبیاری سامانه همیشیی مشی، نم  تجمع 
 آن دال ، از که است خش یمهن و خش  مناطق در ز رسطحی

 اشاره  یآبشونیاز  نشدن برآورده و بارندگی کمبود به توانمی
صرزاً از سامانه کهیدرصورتدر خاك  هانم تجمع ا ن  .نمود
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 یازموردنباران به مییان آب و  ا  استفاده شود ز رسطحی یاریآب
زا مشی،میرعه های بعدی ها نباشد  در کشتنم   یآبشو

 یبررسقاب، عوام،تر ن آبشو ی  یی از مهم رو نازا .خواهد بود
سبب تواند می . آبشو یاستسطحی های آبیاری ز ردر سامانه

 برای مناسبی شرا طا جاد  و ر شه محیط از شسته شدن امالح
جهت  مصرزیآب  مییانبرآورد زمان و  شود. لذا گیاهانرشد 

ازق مضر در  هاینم تجمع  خطرات در کاهب تواندمیآبشو ی 
در  باال امالح با یهاآب از استفادهلذا در باشد. سطحی خاك مؤثر 

در طول دوره الز   هاییاطاحتبا د  ز رسطحی یاریآب یهاسامانه
 یورزخاك هایرو اعمال  را به کار گرزت. یبرداربهره

 به در ینشاکار و شوری به مقاو  گیاهان کاشت تخصصی 
 ایقطره آبیاری هایسامانه شوری مشیالت رساندن حداق،

 .خواهد بود مؤثر ز رسطحی

ی هالولهنصب مناسب آالت ینماش ینتأممشیالت مرتبط با   .1
 و میانییهصورت به موارد اکثر در  رسطحیز یاهلوله آبده: نصب

 ابیارهاى با بولدوزر  ا و پرقدرت تراکتورهاى از استفاده با
در صورت عد  وجود بر ا ن اساک  .گیردصورت می مخصوص

به دلی،  آبده یهالوله نصب عمق  ینواختیمناسب   آالتینماش
 ئلهمسکه ا ن  خوردههمبهمختلف خاك  های هالبرخورد به 

ا ن باعث ا جاد سیفون معیوک در طول نوار آبده خواهد شد. 
محصوالت زراعی  بسیار  ز رسطحیآبیاری  یهاسامانهمشی، در 

 خواهد بود. اثرگذارمهم و 

 

 

 
 آبدهمشکالت ناشی از سیفون معکوس در طول لوله  -4شکل 

 
مناسب جهت اجرای آبیاری  آالتینماشاز  یانمونه -5شکل 

 مزارعدر سطح  زیرسطحی
 

ای ز رسطحی در آبیاری قطرهبذر:  یزنجوانهآبیاری اولیه جهت   .2
و ا ن  خواهد شد مرطوباز سطح خاك  اندکی تنها بخب

ی جدی مشیلباعث بروز   وضعیت انتقال رطوبت به سطح خاك
ا ن  .گرددیمت محسوب در سبی کردن اولیه بذر پس از کاش

 ونجه به دلی، محدود ت عمق کاشت بذر  سبی کردندر  مسئله
تر از سا ر محصوالت همانند گند  و ذرت خواهد بذر  بسیار مهم

با ست تما  سطح میرعه زدن بذرها میبرای جوانهبود. لذا 
توان با ازیا ب مییان آبیاری تا حد که ا ن کار را می شود مرطوب

انجا  داد. اما  هاچیانقطرهوشانی بین جبهه رطوبتی ا جاد همپ
های سب  و شنی ا ن رو  در بسیاری از موارد خصوصاً در خاك

با ست از آبیاری بارانی و  ا سطحی استفاده پذ ر نبوده و میامیان
در برخی موارد استفاده از رو  آبیاری با استفاده از  کرد.

ت کشت  ونجه که با مشی، تح میارعمینی لینیر در  یهادستیاه
 است. شدهیهتوص  باشندیمسبی شدن اولیه بذر روبرو 

 ازها:  شهرمشیالت مرتبط با گرزتیی لوله آبده توسط   .2
 آبیاری هایسامانه مدتبلند برداریبهره در اساسی یهاچالب

 که است گیاهان ر شه توسط هاچیانقطره گرزتیی ز رسطحی 
 شودمی ناشی هالوله از آب خروج مح، به ر شه حرکت از

(camp, 1998).  ناشی از  هاچیانقطرهحرکت ر شه به سمت
زراوانی نسبی و قابلیت دسترسی آسان به آب و مواد غذا ی بیشتر 

اگرچه . (wang et al., 2005) استها در ناحیه اطرا  نازل
تواند موجب بهبود کارا ی مصر  تجمع ر شه در ا ن ناحیه می

تواند منجر به در ا ن ناحیه میر شه  تراکم لیینود  آب گیاه ش
 .شود هاآنو حتی گرزتیی کام،  هاچیانقطرهکاهب آبدهی 

؛  ابندمی توسعه و کنندمی رشد مرطوب محدوده در ها شهر
چیان قطره وارد ها شهر آبیاری  در تنببروز  صورت در بنابرا ن

ترل محیط مجاور تواند با کنمد ر ت آبیاری می. خواهند شد
چیان از تجاوز ر شه به حر م قطره  در خاكچیان قطره
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رطوبت  داشتننیهجلوگیری کند. ازیا ب تعداد آبیاری و باال 
خطر تواند در جلوگیری از ر شه میاطرا  خاك در محیط 

 با اشباع محیط در ر شه چراکه باشد. مؤثر هاچیانقطرهگرزتیی 
 سویهب حرکت به رغبتی( آبی بتن) محرك وجود عد  به توجه

 .داشت نخواهدرا  چیانقطره مجاور اشباع محیط
رو  را ج برای جلوگیری از ورود محیطی:  ستزمشیالت   .9

چیان  تیر ق مواد شیمیا ی نظیر قطره داخ،ر شه به 
و ترزالن به داخ، سامانه آبیاری  اسید زسفر    یدسولفور  اس

 یهاعلفبرای کنترل  معموالً ترزالن .است همراه با آب آبیاری
ا ن ماده  که یآنجائشود. از می استفادهدر میارع  ساله  هرز 

 عنوانبه  لذا استطوالنی  نسبتاً عمریمهنشیمیا ی  دارای 
جهت  و اسید زسفر   یدسولفور  اس یجابهجا یی ن مناسبی 

 وجود نباا است. یشنهادشدهپچیان جلوگیری از گرزتیی قطره
مضر در محیط خاك و آب  کبعلف عنوانبهترزالن  یرتأث

حرکت ترزالن در خاك  است. قرارگرزتهجدی محققین  موردتوجه
 در شده قتیرکامالً به بازت خاك بستیی دارد و ترزالن 

چیان در خاك مجاور قطرهمعموالً ز رسطحی   یهاچیانقطره
 وروداز  جلوگیری منظوربه(. Ruskin et al.,1997) ماندباقی می

 با  او آبیاری  آب در ترزالن تیر قآبده   یهالولهر شه به داخ، 
 .گرددمیانجا  ترزالن  گاز حاوی یهاچیانقطره از استفاده

 ازنظرهای حاوی گاز ترزالن چیانهرچند استفاده از قطره
نیست  لیین مشیالت آلودگی کمتری  صرزهبهمقروناقتصادی 

 . گذاردیم جابهدر خاك و گیاه 
آبده در  یهالوله یریقرارگبه دلی،  مشیالت مرتبط با جوندگان:  .9

همواره با  ز رسطحیآبیاری  یهاسامانه  اجرای ز ر سطح خاك
مبارزه و  رو نازاجوندگان روبرو خواهد بود. حمله و آسیب خطر 

. کنترل جوندگان است یضرورکنترل جوندگان در سطح میرعه 
 یهارو اب، انجا  خواهد بود و سا ر عمدتاً به رو  زیی یی ق

 مبارزه مشیالت متعددی به همراه خواهد داشت.  

 

 
 آبده یهالولهای از آسیب موش به نمونه -6شکل 

 
آبیاری  مزارعمشکالت ناشی از جوندگان در  – 7شکل 

 یونجه زیرسطحی

 

 
آبیاری  مزارعمشکالت ناشی از جوندگان در  – 8شکل

 )در زمان آبیاری( یونجه زیرسطحی

 

اجرای  های نههی: ز رسطحی آبیاری سامانه های اجرایهی نه  .8
الف( . است یبررسقاب،از دو منظر  ز رسطحیآبیاری  یهاسامانه

 و آبده لولههرچند مرتبط با نیهداری سامانه:  های نههی
 قرار دلی، به ز رسطحی ایقطره آبیاری سامانه در هاچیانقطره

 با مقا سه در میانییی  صدمات و آزتاب تابب معرض در نداشتن
لیین  .است بیشتری عمر دارای سطحی ایقطره آبیاری رو 
که اشاره گرد د مواردی همچون مشی، گرزتیی  گونههمان

  سوراخ شدن لوله آبده و توسط ر شه  مشیالت ناشی از جوندگان
به همواره نیاز به ترمیم و در برخی موارد نیاز شود باعث می... 
 یی  رو نازا .وجود داشته باشددر سطح میرعه  گذاری مجددلوله

 مفید عمر  ز رسطحیآبیاری  یهاسامانهاز مشیالت مرتبط با 
سامانه مناسب  یبرداربهرهکه در صورت عد   است آبده یهالوله

 یهالولهو  ا مشیالت مرتبط با جوندگان و ... نیاز به تعو ض 
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هرچند  .سال نیی متصور خواهد بود 2کمتر از  یزمانمدتآبده در 
 11تا  9آبده بازه زمانی  یهالولهمتوسط برای تعو ض  طوربه
به دلی، تیر ق  یبرداربهره های نههیسا ر  است. یشنهادشدهپ

آبیاری معمول  یهارو بیشتر از سا ر  اریمقدترزالن عمدتاً 
 سامانه ابداع بدو اولیه اجرای سامانه: در های نههی ب(خواهد بود. 

 در هی نه اختال  امروزی  زر  به ز رسطحی ایقطره آبیاری
معمول  ایقطرهرو  آبیاری  با ز رسطحی ایقطره سامانه

 تولید  ندزرآ در یزنّاور پیشرزت اما بود  ز اد بسیار )سطحی(
. گردد کمتر سامانه دو اولیه گذاری هسرما اختال  تا شده موجب

 یمتقبه دلی، اختال   سامانه دو شدهتما  هی نه همچنان اما
آبده در سطح میرعه   یهالولهنصب  های نههیآبده   یهالوله

ا ن در حالی . خواهد بود داریمعنسامانه  یازموردنتجهییات جانبی 
 میارعدر  الخصوصیعلهای آبیاری ز رسطحی )هاست که سامان

 ونجه( عمدتاً به    رو  آبیاری میم، )شیر و تجهییات 
آبیاری غرقابی و  ا سامانه آبیاری مینی لینیر و ..(  جهت سبی 

میانیین و با توجه به نوسانات  طوربه کردن اولیه بذر نیاز دارند.
 81 حدود  رسطحیزاجرای سامانه آبیاری  های نههی  قیمت ارز

برآورد شده درصد بیشتر از رو  آبیاری بارانی کالسی   141تا 
 . است

که اشاره گرد د به دلی،  گونههماننیاز به نیروی کارگری ماهر:   .6
آبده در ز ر سطح زمین  کنترل  پا ب و  یهالوله یریقرارگ

 میرعهتعمیرات سامانه نقب بسیا ی در کسب حداکثر منازع از 
اری یسامانه آب یریکارگبه یی از الیامات  رو نازاشت. خواهد دا

در محصوالت زراعی که با مشیالت  الخصوصیعل ز رسطحی
  وجود نیروی باشندیمبیشتری نسبت به محصوالت باغی روبرو 

 . استکارگری ماهر در میرعه 

 خاك زیی یی مشخصات :مرتبط با بازت خاك های تمحدود .11
 رطوبتی پروزی، شی، در یتوجهاب،ق تأثیر همانند بازت خاك

با بازت درشت و سب    یهاخاكدر  رو نازا .داشت خواهد
در محصوالت زراعی توصیه  ز رسطحیاجرای سامانه آبیاری 

زاصله  کم بودنطرح به دلی،  های نههی  اجرانشده و در صورت 
 درازیا ب خواهد  ازت. همچنین  شدتبهآبده  یهالولهبین 
 آب ثق، نیروی اثر در باال   رینفوذپذ و درشت بازت با هایخاك

 در و شوندمی جاجابه پائین سمت به سرعتبه غذا ی مواد و
و مواد  رطوبتجذب  ز اد  عمق در چیانقطره نصب صورت
از سوی د یر با  .شودمی مشی، دچار ر شه نید یی درغذا ی 

در  ز رسطحیآبیاری توجه به پتانسی، باالی تجمع امالح در 
اجرای سامانه با مشیالت متعددی   صورت وجود ال ه سخت

در عمق و نوك نیی روبرو خواهد بود. همچنین وجود ذرات درشت 
 آبده خواهد شد. یهالولهباعث سوراخ شدن   آبده یهالولهنصب 

در مقا سه با رو   ز رسطحیبه دلی، ماهیت سامانه آبیاری  .11
خاك کمتر بوده و اثر آن تبخیر از سطح آبیاری بارانی و سطحی  

در    بنابرا نخواهد بودبر ازیا ب رطوبت نسبی هوا نیی کمتر 
 . بودخواهد  بیشترنیی گیاه تعرق  ز رسطحیسامانه آبیاری 

 

در تعیللین عمللر یللک سللامانه آبیللاری   مللر رمللل عوا

 :زیرسطحی

از سامانه آبیاری   هاتاکستانعالوه بر آبیاری باغات و 
 ونجه  پنبه  محصوالت زراعی همانند  جهت آبیاریز رسطحی 

 شدهاستفادهی و سبی جات نیی زرنیگوجه  چغندرقندذرت  سو ا  
بر اساک طول  ز رسطحیآبیاری  یهاسامانهبر ا ن اساک  است.
آبیاری  یهاسامانه. اندشدهبه دو بخب تقسیم  عمر سامانهدوره 

 11تا  1دارای حداکثر عمر مفیدی در حدود  مدتکوتاهز رسطحی 
 باارز برای محصوالت  طورمعمولبه هاسامانه. ا ن باشندیمسال 

 و شدهاستفاده و سا ر سبی جات( یزرنیگوجه) ونجه  گند    متوسط
عمق  .اندشدهیطراح  محصولآبی  نیاز حداکثر ینتأم بر اساک

از سطح  متریسانت 22تا  9متوسط بین  طوربه ی آبدههالولهنصب 
 . استزمین 

دارای عمر مفیدی  بلندمدتآبیاری ز رسطحی  یهاسامانه
برای  طورمعمولبه هاسامانه. ا ن باشندیمسال و  ا بیشتر  41حدود 

 بر اساک و شدهاستفاده ..(.و )پسته  زندق محصوالت با ارز  باال
 یآبنیاز  حداکثر برای آبیاری زمان و خاكآب در  نیهداری ظرزیت

بسته به نوع  هالولهعمق نصب  .اندشده طراحیدر طول دوره رشد 
 . استاز سطح زمین  متریسانت 22بیب از متوسط  طوربهدرخت 

عمق   عمق توسعه ر شه  نوع خاكعالوه بر آن مواردی مانند 
  تناوب کشت شوری آب آبیاریبذر   یزنجوانهتوان خاك   زدگی خ
تخاب نوع در ان محدودکنندهعوام،  ازجمله کشاورزی آالتینماشو 

 خواهند بود. ز رسطحیسامانه آبیاری 
 

 نگهداری سامانه زیرسطحی: جهتنکات فنی 
با توجه به  ز رسطحیاولین آبییری سامانه آبیاری : آبییری اولیه  .1

آبده در ز ر زمین و وجود زشار جانبی خاك به  یهالوله یریقرارگ
زشار بسیار آبیاری اولیه با د با  رو نازا. است  بسیار مهم هالوله

سامانه تا زشار  یبرداربهرهزشار   جتدربهو  شدهشروعپائین 
کارکرد ازیا ب  ابد. در صورت عد  تنظیم زشار کارکرد  ممین 

 آبده وارد شود. یهالولهاست صدمات جدی به 
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 نیازمند  رسطحیز یاقطره آبیارى سیستم :خاك رطوبت پا ب  .4
 تا سطح میرعه استرطوبت خاك در  یادوره و کنترل مداو 

اعمال مد ر ت دقیق  .نمود حاص، اطمینان آن کارکرد از بتوان
 هالولهدر رزع مشی، گرزتیی  گرد دکه اشاره  گونههمانآبیاری 
-اشیال در بهرههمچنین در صورت بروز . باشدیم مؤثربسیار 

نیی  میرعهشدگی محصول در سطح نحوه خش  برداری سامانه 
 یشدگخش خواهد نمود. به عبارتی به شناخت مشی، کم  

طولی محصول در طول    نوار آبیاری عمدتاً مرتبط با مسائ، 
بوده و خش   آبده یهالولهییی  گرزتیی و سوراخ شدن هیدرول
عمدتاً مرتبط با   عرضی در سطح میرعه صورتبه یالیهشدن 

 مشیالت ناشی از تجمع نم  و ... خواهد بود.

آب: با توجه به حساسیت  یفیتباک تصفیه رعا ت دقیق الیامات  .1
الز  است  هاچیانقطرهبه گرزتیی  ز رسطحیسامانه آبیاری 

 آب آبیاری و یفیتباکمتناسب   انتخاب زیلترها و زشار کارکرد آن
 . باشد هاچیانقطره مشخصات

در  یمؤثرزشار نقب و ثبت پا ب : کارکرد سامانهزشار پا ب   .2
 خواهد داشت.سامانه  یبرداربهره شناخت مشیالت در حین دوره

آبده  یهالوله   ا سوراخ شدن هاچیانقطرهمثال گرزتیی  طوربه
 رو نازا. خواهد بود یصتشخقاب،با پا ب زشار کارکرد سامانه 

در ا ستیاه کنترل پا ب  یهاسامانهو  یخودکارسازنصب ادوات 
 .استبرخوردار   یبسیااهمیت  ازمرکیی 

 

 
 ادوات پایش و کنترل فشار در ایستگاه کنترل مرکزی– 9شکل 

 
 ادوات پایش و کنترل فشار در فیلترهای دیسکی– 11شکل 

 

آبده  یهالوله یریقرارگاستفاده مستمر از کود حیوانی: با توجه به   .2
و شیا   یخوردگتركدر نید یی سطح زمین  در صورت وجود 

وارد جدی آبده آسیب  یهالولهدر سطح خاك مین است به 
  در رزع استفاده از کود حیوانی قب، از اجرای سامانه رو نازاگردد. 

 خواهد بود. مؤثر ا ن مشی، بسیار

های تعمیر و نیهداری سامانه: با توجه به نوع  یی رو ربرنامه  .9
یدات الز  همانند تمه برداربهرهسامانه الز  است  پذ رییبآس

و ...جهت تعمیر  قوهچراغآبده   یهاآبده  رابط اتصال لوله یهالوله
 و نیهداری سامانه را زراهم داشته باشد.

 

 
 سامانه یبرداربهرهدر مشکالت از بروز  یانمونه – 11شکل 
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نه سلاما  اجلرا در طراحلی و   با لد ملی مواردی کله  عالوه بر آن 
 :عبارتند از خاص قرار گیرد موردتوجه ز رسطحی ایقطره

 ز رسطحی ایقطره آبیاری سامانه کارآمد مد ر ت طراحی و  .1
است.  خاك در امالح و آب توز ع الیوی نیازمند زهم شدتبه
نحوه  و رطوبتی پروزی، هندسه از بینی دقیقییبپ د یریعبارتبه

وه آبشو ی از الیامات اولیه خاك و تعیین مقاد ر و نح در آب توز ع
الخصوص در کشت یعلاجرای سامانه آبیاری ز رسطحی  

 عمق خاك  نوعز  است ال. در ا ن راستا استمحصوالت زراعی 
 یرقاب،غ ال ه وجود امیان بررسی خاك  بندیال ه زراعی  خاك
 .یردقرار گ یموردبررس کامالًخاك  زدگی خو عمق  نفوذ

و  آبیاری: انجا     آزمون کیفیت آب بررسی کمی و کیفی آب  .4
با  متناسبانتخاب تجهییات مناسب در ا ستیاه کنترل مرکیی 

 ضروری است. هاچیانقطرهنوع 

دار: قطر  ضخامت جدار لوله  زاصله  چیانقطرهی هالولهانتخاب   .1
متناسب با  زیلتراسیون  سرعت جر ان و الیامات هاچیانقطره

 میرعه. وخاكآبشرا ط 

 .آبده یهالوله استفاده از ابیار نصب مناسبناخت و ش  .2

 .در سطح میرعهآبده  ینواختی عمق نصب لوله نظارت دقیق بر   .2

رعا ت دقیق برنامه آبیاری تدو ن برنامه دقیق آبیاری و الیا  به   .9
 برداربهرهتوسط 

 در نقاط الز .و شین با ظرزیت مناسب خألنصب شیرهای   .9

 واقع در مقاومت منحنی: ت سامانهشناخت دقیق منحنی مقاوم  .8
 در و داده نشان مختلف هایدبی در را سامانه هیدرولییی مقاومت
 پمپا   ا ستیاه عملیرد و آبیاری سامانه د نامی  ارتباط بررسی

 یاریآبمانه ابا توجه به مقاومت س .کندمی ا فا را اصلی نقب
لی، الز  است تحدر مقاب، جر ان ورودی به میرعه  ز رسطحی 

جر ان انجا  گیرد  مقاومتهیدرولییی جامعی بر روی منحنی 
 (.1169) وسف گمرکچی  

در  ...و یدسولفور  اسرعا ت دقیق برنامه تیر ق ترزالن    .6
 زمانی مورد توصیه یهابازه

شناخت نوع : برداربه بهره میانییاسیونتناوب و ارائه برنامه  .11
تناسب با م و برداشت یورزخاك هاییوهش  آالتینماش

  از الیامات ز رسطحیآبیاری  یهاسامانه های تمحدود
 .باشدیمقب، از اجرای سامانه  یموردبررس

و ثبت زشار در ا ستیاه کنترل  پا بالیا  به نصب تجهییات   .11
زشار برای  و ثبت یریگاندازهکه اشاره شد  گونههمان: مرکیی

 آنل عمر طوو به حداکثر رساندن  سامانهاطمینان از عملیرد 
 .استبسیار مهم 

 گیرییجهنت
 هلای  تمحلدود و  هلا یتقابلسعی بر آن بوده تا در ا ن تحقیق 

ز رسطحی در محصوالت زراعی  صرزاً از  یاریآب یهاسامانهاجرا ی 
و تحلیل، قلرار گیلرد. بلا توجله بله        یموردبررسد دگاه کارشناسی 

علوزه در  نیتأمو از سوی د یر لیو   سو  محدود ت منابع آبی از 
اسللتفاده از  یسللنجامیللانالز  اسللت بللر   کشللور هللاییدامللدار
در محصوالتی همانند ذرت و  ونجله    رسطحیزآبیاری  یهاسامانه

توجه بیشتری معطو  گردد. ا ن رو یرد نه به معنای توسعه زراگیر 
  رسلطحی ز یلاری آب یهاسامانهمحدود ت و  ا حذ  به معنای و نه 

الز  اسلت بله دلیل، علد  وجلود      . اهد بودخودر محصوالت زراعی 
و ضوابط داخلی متناسب با شرا ط خاص کشور  متولیان  دستورالعم،

بله تلدو ن ضللوابط اجرائلی سلامانه آبیللاری      تللر عسلر املر هرچله   
آبیلاری  هلای  سلامانه اقلدا  نما نلد. بله دلیل، ماهیلت        رسطحیز
ائلی  به ضلوابط اجر  توانینماز آن  یبرداربهرهو شرا ط   رسطحیز

در ا ن صلورت بلا مشلیالت     .اتیا نمود یاقطرهآبیاری  یهاسامانه
گیا  پس از اجرای زراگیر سامانه روبلرو   های نههیمتعدد و صر  

هلای آبیلاری   آن اسلت کله سلامانه    تأمل، قابل، خواهیم بود. نیتله  
آبیلاری   یهارو اجرائی  های تمحدوددر برخی موارد   رسطحیز

 ل  سلامانه جلا یی ن رو      عنلوان بله  واندتیمبارانی را نداشته و 
 هلای  تمحلدود بارانی در سطح کشور مطلرح گلردد. للیین کلیله     

 ینتللأم الخصلوص یعلل    رسلطحی ز یلاری آب یهلا سلامانه اجرائلی  
و کارشناسلان قلرار    بلرداران بهره موردتوجهبا د مرتبط  آالتینماش

 گیرد.
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The Capabilities and Limitations of Subsurface Irrigation Systems in an Alfalfa Field 

 

A. Uossef Gomrokchi1* 

 

Abstract 

 
The importance of using water resources optimally due to the country's climate is not overlooked. For this reason, 

increasing water use efficiency is one of the main goals in achieving sustainable agriculture. One of the important and 

effective solutions is to use modern irrigation methods and replace them with traditional methods. In this regard, the 

discourse on the use of subsurface irrigation systems has grown in the country over the last few years. Perhaps due to 

reasons such as providing direct fertilizer application, the lowest water losses and higher irrigation efficiency, it has a 

special place. However, it is important to note that because of the short life operation of the subsurface irrigation system 

in crops, farmers should be aware of the advantages of the system to the technical and administrative constraints of the 

underwater irrigation system, and based on a Comprehensive knowledge, decision making. The purpose of this study 
was to investigate the capabilities and limitations of implementation of subsurface irrigation system in irrigation of 

crops. In this regard, the advantages and disadvantages of implementing the system have been investigated in the first 

alfalfa irrigation system of about 8 ha in Qazvin province. 
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