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 عمقی یاقطره آبیاری یهاسامانه هاییتقابل معرفی

 
 *1یگمرکچوسفی نیافش

 

 چکیده
 درآمدده  اجرا به ایران اکثر گیاهان در یاقطره آبیاری یریبکارگ کشاورزی، بخشاجرائی در  هاییاستس بر بنا و اخیر یهاسال در آب شدید کمبود به توجه با

. باشدد یم آبیاری هایروش سایر از بیشتر روش این در بازده آبیاری ،یاقطره آبیاری روش فنی خصوصیات و ماهیت به جهتو با. است و یا در حال تحقیق و توسعه
در سطح کشور، منداقق مسدتعد اجدرای سدامانه      یاقطرهآبیاری  یهاسامانهاجرای  روزافزونبا توسعه  اما است، یمؤثربسیار  آبیاری روش یاقطره آبیاری چه اگر

الزم است در برخدی از   روینا. از وجود داشته باشد یاقطرهآبیاری  یهاسامانهاجرای  جهت هایییتمحدودبرخی از اراضی در و ممکن است  محدودشدهنیز مذکور 
 ،ت ناشدی از آفدات و ...  بروز برخی مشکالدر درختان مسن، تغییر شیوه تربیت ریشه درختان به دلیل  یاقطرهموارد همچون تغییر روش آبیاری سطحی به آبیاری 

انجام  عمقی یاقطرههای سامانه آبیاری ، مزایا و محدودیتهایتقابلتحقیق حاضر با هدف بررسی گردد.  بینییشپ یاقطرهآبیاری  یهاسامانهتمهیداتی در اجرای 
 نمایند. یریگیمتصم، از سامانه مذکور جین بر اساس یک شناخت جامعوکشاورزان و مر ،بردارانبهرهگرفته تا 

 

 .عمقی نفوذ آب، مصرف ییکارا ،رقوبت عمقی ،فشارتحت آبیاری های کلیدی:واژه
 

 1مقدمه
 در آب سر منابع بر رقابت کنونی، آب منابع کاهش شرایط در
 دقیق یزیربرنامه غذایی بیشتر، مواد به نیاز و جمعیت رشد آینده،
 افزایش به منجر دتوانب که آبیاری راهبردهای مناسب انجام و آبیاری

 این .است مهم بسیار شود، اقتصادی رشد و آب کارایی مصرف
 ییافزاهم دلیل به جهان خشکیمهن و خشک مناقق در ضرورت

 مضاعف هایییتمحدود ایجاد و باال حرارت درجه با خشکی محیط
 ،تولیدی محصوالت کاهش و درختان و گیاهان بقای برای

 برنامه تعیین راه این در اساسی لشچا .گرددیم نمایان ازپیشیشب
 .(7931)مقبلی دامنه و همکاران،  باشدیم مناسب آبیاری راهبرد و

 و تقاضا و افزایش جمعیت رشد بازمان هم اخیر یهاسال در
 کاهشمنظور به آبیاری ی نوینهاروش از استفاده آب، مصرف
 اهمیت از کشاورزی محصوالت تولید و افزایش آب منابع تلفات

                                                             
 آموزش و تحقیقات مرکز کشاورزی، مهندسی و فنی تحقیقات بخش 7 

 و آموزش تحقیقات، سازمان قزوین، استان قبیعی منابع و کشاورزی
 نویسنده مسئول:*) .ایران قزوین، کشاورزی، ترویج
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 59/73/39 تاریخ پذیرش:

 آب و کاربرد کنترل با ایقطره آبیاری. شده است ای برخوردارویژه
داشته است.  این چالش رفع در بسزایی تأثیر کودهای شیمیایی،

 از کم فشار با آن آب قی که روشی از است عبارت یاقطره آبیاری
 یا بوته پای قطره صورتبه خارج و شبکه از چکانقطره یا روزنه

 خرد نوعی (DDI) 5عمقی یاقطره آبیاری اما؛ شودیم ریخته درخت
 منطقه زیر در گیاهان ریشه محل در آب آن در که آبیاری است خرد

 یهاسامانه. تفاوت این روش آبیاری با گرددیمتوزیع  خاك سطح
 یرسطحیزدر سامانه آبیاری آن است که  (SDI) 9یرسطحیزآبیاری 

 در دفونم شبکه یک قریق از توسعه ریشه منطقه تحویل آب به
 و مستقیم قوربه ،چکانقطره دارای اتیلنیپل لوله خطوط با خاك

 .(Lamm and Camp., 2007) گیردیم انجام یآرامبه
 و کم فشار با آن آب در که است روشی ای عمقیقطره آبیاری

 از یجتدربه تواندیم و قرارگرفتهریشه  محیط در پایین انرژی صرف
 که روش این. نماید مرقوب ار خاك و شدهخارج خود مخزن

 مناقق خشک در تواندیم گرفته صورت آن روی پژوهش اندکی
 .باشد مفید درختان بسیار برای بخصوص و باال تبخیر دارای

 مرکبات در عمقی یاقطره آبیاری یهاروشمطالعه  نتایج

                                                             
5 Deep Drip Irrigation 

9 Sub Drip Irrigation 
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 بر مصرف عالوه عمقی ایقطره آبیاری داد نشان منطقه فلوریدا
 آب مصرف از کارایی گیاه، در بیماری کاهش و تریینپا انرژی

 در تحقیقی. (Morgan et al., 2010) است برخوردار نیز باالتری
 عمودی یهالولهکاربرد  با عمقی یاقطره آبیاری روش از استفاده

 درختان در آبیاری سطح در سه متریسانت 77 قطر و 23 قول به
 به آبیاری با همراه عمقی ایقطره داد آبیاری نشان اسپانیا زیتون
میزان  افزایش در را نتیجه بهترین آبی نیاز درصد 93 میزان

 ,.Martinez and Reca) داشت آب مصرف کارایی و محصول

2014). 
 در آبیاری کم ( در تحقیقی اثر7931مقبلی دامنه و همکاران )

 عملکرد و ایینهسبز رشد روی یرسطحیز و سطحی آبیاری شرایط
 ایستگاه در که پژوهش این در .قراردادند یبررسموردمرکبات را 

 جنوب قبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز تحقیقاتی
 تأثیر درآمد، اجرا به 39-32 زراعی سال کرمان قی استان
 سطحی، یاقطره آبیاری روش سه کم آبیاری در مختلف یهاروش
 شاخه قول) ایینهسبز بر رشد عمقی ایقطره و زیرسطحی یاقطره

 درخت ارتفاع تنه، قطر ،هاجوانه تعداد فرعی، یهاشاخه قول اصلی،
. گردید بررسی( پرتقال) عملکرد مرکبات و( پوشش تاج حجم و

 نیاز درصد 93 اساس بر شدهکنترل آبیاری کم اعمال داد نشان نتایج
 درصد 99بر  عالوه عمقی ایقطره آبیاری با همراه گیاه آبی

 عملکرد و رویشی خصوصیات لحاظ از آب، مصرف در ییجوصرفه
 سیستم تحت آبیاری کامل با دارییمعن اختالف نیز محصول

 نتایج تحقیق نشان داد آبیاری .نداشت سطحی یاقطره آبیاری
 در رقوبت مناسب توزیع و آب تبخیر از جلوگیری با عمقی ایقطره

 ملکردع درصد 59 و یشترب 9حجم کانوپی درصد 53 با ریشه محیط
 بهترین سطحی یاقطره آبیاری روش به نسبت یشترب محصول
اختالف  بیانگر آن است کهنتایج  .دادنشان  خود از را عملکرد

و عملکرد محصول، در دو گیاه داری در درصد حجم کانوپی معنی
ای عمقی وجود و آبیاری قطره یرسطحیزای روش آبیاری قطره

 نداشت.
 پیاز رقوبتی اقراف در هانمک یاقطره آبیاری هاییستمس در
 در هانمک افزایش غلظت موجب یجتدربه و یافته تجمع خاك
 عمق نزدیک یا هالوله کارگذاری هاییفرد بین در و خاك سطح

 نحوه 7در شکل (. 7995، و فرشی میرئی) شوندیم رقوبتی پیاز
 است. شدهدادهخاك نشان  رقوبتی پیاز اقراف در شوری تجمع

                                                             
9 Canopy 

 
 نحوه تجمع شوری در اطراف پیاز رطوبتی خاک -1 شکل 

 

موجب قطع آبیاری گردد،  یانشدهاگر حوادث کنترل  همچنین
برای گرفتن  هایشهرزیرا توان ؛ شودیمبه گیاه سریعاً صدمه وارد 

به حجم نسبتاً کوچک خاك خیس شده محدود آب و مواد غذائی 
آن  دهندهنشان شدهانجامنتایج تحقیقات از سوی دیگر  شده است.
 الخصوصیعل یاقطره به اییچهجو از تغییر روش آبیاریاست که 

 در آبی بروز تنشو  افت عملکرد باعث است ممکن ،در باغات مسن
در  محدودکننده عامل یک که شده اولیه اجرای سامانه یهاسال

ی، یفر و رضا)نیکان است فشارتحتآبیاری  یهاسامانه یریکارگبه
7939.) 

 روزافزونگرایش  اگرچهگفت  توانیمکلی  یبندجمعدر یک 
 یهاسامانه الخصوصیعل) فشارتحتآبیاری  یهاسامانهبه توسعه 

افزایش  منظوربهیک الزام و راهکار  عنوانبهامروزه  (یاقطرهآبیاری 
 هاییتمزلیکن در کنار توجه به  باشدیممصرف آب مطرح  ییکارا

فنی این نوع  هاییتمحدودمذکور باید به  یهاسامانهنسبی باالی 
ی در اقطرهآبیاری  یهاسامانهاستفاده از  یاثرگذارو  هاسامانه

به دلیل )مباحث بروز آفات  و محیط رشد گیاهی، نوع تربیت ریشه
نیز توجه نمود. لذا در این تحقیق برخی از  (تربیت خاص ریشه

و مزایا و  شدهیمعرف عمقی ایقطرهسامانه آبیاری  اجرائی یهاروش
و  یاقطرههای سامانه مذکور در مقایسه با روش آبیاری یتمحدود

 است. قرارگرفته یموردبررس یرسطحیزروش آبیاری 
 

 عمقی یاقطرهآبیاری  یهاسامانهانواع 

 مشبک یهالوله-1

از  چکانقطرههدایت رقوبت  یاریآب یهاسامانهاین نوع از  در
از جنس  مشبک یهالولهریشه توسط سطح خاك به عمق توسعه 

در  توجهقابلنکته . (Bainbridge, 2007) گرددیمانجام  اتیلنیپل
. این باشدیماین نوع سامانه آبیاری کیفیت آب آبیاری  یبرداربهره



  3ی   عمق یاقطره یاریآب یهاسامانه یهاتیقابل یمعرف

 

 

کیفیت آب  کهیهنگامعمقی  ایآبیاری قطره یهاسامانهنوع از 
 شدهیهتوصاشد بمناسب در محدوده  آهنکربنات و  ازنظرآبیاری 

قرح شماتیک  9و  5 یهاشکلدر  .(Bainbridge, 2007) است
 است. شدهدادهنشان  مشبک یهالولهعملکرد 

 

 
 ,.Kumar et al)مشبک  یهالولهطرح شماتیک عملکرد  -2شکل 

2016) 

 

 
 (Kumar et al., 2016) مشبک یهالولهاز نصب  یانمونه-3شکل  

 
توزیع رقوبت در پروفیل  بکمش یهالولهمزیت  ینترمهم
محدودیت  ،باال هزینه اجرائی عمده آن هاییتمحدودخاك و 

محدودیت توسط جوندگان،  هالولهکیفیت آب آبیاری، از بین رفتن 
 .باشدیمدر اراضی سنگالخی  اجرامحدودیت  و هالولهعمق نصب 

 

 استفاده از پوشش تراوا-2
انجام  له تراوایک لودر این روش نفوذ عمقی رقوبت توسط 

 71 اتیلنیپلتراوا با استفاده از یک لوله  یهالوله. گیردیم
در ناحیه عمق توسعه ریشه  متریسانت 53تا  73به قول  مترییلیم

مزیت این روش آبیاری قابلیت کاربرد آن  ینترمهم. گیرندیمقرار 
 .باشدیمدر اراضی سنگالخی 

 لوله از که استفاده آن است دهندهنشان شدهانجامتحقیقات 
مناسب  توزیع در خوبی آبیاری کارایی جهت عمودی شکل به تراوا

، (Camp et al., 2000) داشته است خاك در رقوبت
(Akhoond-Ail and Golabi., 2008) .ها با این نوع سامانه

است.  اجراشدههای سفالی و ... نیز استفاده از مواد کامپوزیتی، لوله
ای عمقی در در سامانه آبیاری قطرههای تراوا لولهرد کارباز  یانمونه

 است. شدهدادهنشان  9شکل 
 

 
 تراوا یهالولهاز نصب  یانمونه -4شکل 

 

 یکپارچه یهالولهاستفاده از -3
، یاقطرهآبیاری  یهاسامانهیکی از مشکالت عمده در اجرای 

رختان د الخصوصیعلاز بروز تنش به درخت ) بردارانبهرهنگرانی 
مسن( و کاهش عملکرد در تغییر روش آبیاری سطحی به روش 

و  دلخرمگنجی ؛ 7999 ،نادری و پور تقی) باشدیم یاقطرهآبیاری 
عالوه بر آن با توجه به افزایش هزینه اجرائی . (7932کیخایی، 

جایگزینی روش آبیاری سطحی به  ،فشارتحتی آبیاری هاسامانه
یر پذامکان بردارانبهرهی از اعمده برای بخش فشارتحتآبیاری 

ی بهبود بازده آبیاری سطحی هاروشتمرکز بر  روینازا .نخواهد بود
مثال  قوربهقرار گیرد.  مروجانکارشناسان و  موردتوجهنیز باید 

نشان  2ی از آن در شکل انمونهکه یکپارچه  یهالولهاستفاده از 
کاهش تلفات آب آبیاری و  ظورمنبه یکارآمدابزار تواند یم، شدهداده

 باشدتوزیع بهینه رقوبت در پروفیل خاك در روش آبیاری سطحی 
(Bainbridge, 2007).  یکپارچه  یهالولهبا قرار دادن در این روش

و انتقال رقوبت در پروفیل توزیع  توان، میدرخت اندازیهسادر سطح 
    .(1)شکل  مدیریت نمودخاك در روش آبیاری سطحی را 
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در سامانه آبیاری قابل کاربرد از لوله یکپارچه  اینمونه -5شکل 

 و سطحی یاقطره

 

 

 
 آبیاریاستفاده از لوله یکپارچه در سامانه طرح شماتیک  -6 شکل

 سطحی
 

به دلیل کاهش تلفات بر این اساس با کاهش حجم آب ورودی 
تدوان بده   یمد نفوذپذیری رقوبت در پروفیل خاك، افزایش تبخیر و 

در مقایسه با روش آبیاری سطحی دسدت   وربهرهیک سامانه آبیاری 
محددودیت اجرائدی    ،ابزاریافت. نکته حائز اهمیت در استفاده از این 

باشدد. لدیکن در اراضدی بدا     یم دانهدرشتی با بافت هاخاكآن در 
ی برداربهره، یک روش کارآمد در شورلبشور و  یهاآببافت ریز و 

 شود.یمی قلمداد سامانه آبیاری سطح
 و خشددک ندداققدر باغددات دیددم م آنکدداربرد  مددوارددیگددر  از

. در این باشدیم درختان بر اثرات تنش آبی کاهش برای خشکیمهن
انتقال رقوبت در عمق خداك، باعدث    و باران آب یآورجمعراستا با 
 سدطح  از تبخیدر  و روانداب  زمین، کداهش  به باران آب نفوذ افزایش

 خواهد شد. زمین

مزیت این ابزار در قابلیت کاربرد آن در روش آبیاری سدطحی و  
در  چکدان قطدره  قدرار دادن کده بدا    یدب ترتبدین  باشد.ای میقطره

رقوبدت در پروفیدل   عمقدی  ( توزیدع  1 کالهک ابتدائی لوله )شدکل 
 .(9)شکل  خواهد شد یرپذامکانخاك 
 

 
 یاقطرهری لوله یکپارچه در سامانه آبیا ای از کاربردنمونه -7 شکل

 
 یاقطرهاستفاده از لوله یکپارچه در سامانه آبیاری  -8 شکل

 

باال بودن هزینده   ،محدودیت در اجرای سامانه مذکور ینترمهم
 عندوان بده . از سوی دیگر بافت خاك نیدز  باشدیم هالولهیک از  هر

 شدود یمد مدذکور قلمدداد    سدامانه استفاده از در  کنندهمحدود عامل
 ،سدطحی یشده رو یا درختانی با  دانهدرشت یهابافتر د کهینحوبه

 ییکدارا منجدر بده افدزایش     ،عمقی یاقطرهاستفاده از روش آبیاری 
باعدث بدروز   ممکن اسدت  حتی در مواردی  آب نخواهد شد.مصرف 

 د.وگیاه ش درای تنش و یا ناهنجاری تغذیه
 

 درجا P.V.C یهالولهاستفاده از -4
 و خشدک  منداقق در عه باغات دیدم  در برخی موارد همانند توس

 آب نفوذ افزایش ،انتقال رقوبت در عمق خاك منظوربه خشک،یمهن
 یهدا لولده از  ،زمین سطح از تبخیر و رواناب کاهش و زمین به باران

P.V.C بده ناحیده توسدعه    سدطحی خداك    رقوبتهدایت  منظوربه



  5ی   عمق یاقطره یاریآب یهاسامانه یهاتیقابل یمعرف

 

 

روش این  .(7931)مقبلی دامنه و همکاران،  است شدهاستفادهریشه 
ارتفداع   و سانتیمتر 73به قطر حداقل  P.V.Cلوله  از یک با استفاده
 فضدای  نمدودن  پدر  برایکه  شدهانجام سانتیمتر 23تا  93لوله بین 

 بایسدتی  ابتددا  در . لدیکن شدود یمد سنگریزه استفاده  از ،فیلتر خالی
 ارتفداع  بده  و تدر کوچدک  ابعداد  با و شسته ماسه از لوله پایین فضای
 بدا  ماسده  از بخدش  این باالی فضای و پر شده نتیمترسا 73 حداقل

 93 لولده  در ینبندابرا ؛ شدود  پدر  بدادامی  ماسده  مانندد  تردرشت ابعاد
 ابعداد  و شسدته  ماسده  بدا  پایین مترییسانت 73 بخش ،مترییسانت

 تدر درشدت  ابعداد  با و بادامی ماسه با باالیی مترییسانت 93 و ریزتر
استفاده از ایدن روش   .(7931ی، )عبدی نژاد و روغن شودمی تکمیل

و  آبگیر سطوح هایسامانه در رقوبتی ذخیره افزایشجهت عمدتاً در 
 شدده یهتوصد  داریبشحفظ و پایداری باغات دیم در اراضی  منظوربه

 در نهدال  کاشدت  هایچاله کنار در ایسنگریزه فیلتر با تعبیهاست. 

خداك   بده  بدت رقو انتقال در تسریع ضمن توانمناسب، می موقعیت
 رشد برای بارندگی اثر در یجادشدهارقوبت  کمترین از اقراف ریشه

 .(3)شکل  نمود استفاده نهال
 

 
 مورداستفاده PVCلوله از  یانمونه -9 شکل

 

 یهدا لولهو استفاده از ای در صورت اجرای سامانه آبیاری قطره
P.V.C   مورداسددتفاده باغددات مثمددردرجددا )عمدددتاً ایددن روش در 

گیدری از قابلیدت نفدوذ عمقدی     بهدره  منظدور بده  بایستی، (گرفتهقرار
در  هدا چکدان قطدره  رقوبت و انتقال رقوبت در ناحیه توسعه ریشده، 

 و در ایدن حالدت تثبیدت شدوند     قرارگرفتده ای یزهسنگرمحل فیلتر 
فاصله کارگذاری فیلتر از درخدت،   .(7931)مقبلی دامنه و همکاران، 

تدا   73هدای  )شکل باشدیمسعه ریشه در ناحیه تو و حداقل نیم متر
خشک با کیفیت آب آبیاری این روش در مناقق خشک و نیمه (.75

 و برخی مرکبدات،  برای محصوالت کشاورزی همچون پسته و پائین
 است. قابل توصیه

 
 PVCلوله آبیاری در  چکانقطرهتثبیت  -11 شکل

 

 
 لولهه همراه ب یاقطرهاز اجرای سامانه آبیاری  یانمونه -11 شکل

PVC درجا 
 

 
 لولهی به همراه اقطرهی از اجرای سامانه آبیاری انمونه -12 شکل

PVC درجا در باغات مرکبات 

 

 اییزهسنگراستفاده از فیلتر -5
سدتونی از سدنگریزه    روش اجرائی با استفاده از یک لولهدر این 

رون لولده از د  ازآنپدس و  قرارگرفتهمنظم در داخل خاك  صورتبه
 هدا چکدان قطدره کارکرد بهتر  منظوربه. شودیمخاك بیرون کشیده 

در بخش باالیی و سطحی فیلتر، حدداقل یدک لولده     شودیمتوصیه 
P.V.C  شددود تددا هددم  سددانتیمتر کارگددذاری 72تددا  73بدده ارتفدداع

بهتر در موقعیت خود مستقر شدوند و هدم اینکده آب     هاچکانقطره
 به داخل فیلتر و یماًمستقذ جانبی، بدون نفو هاچکانقطرهحاصل از 

 .(Yanni et al., 2003) یدنماعمق خاك نفوذ 
عمقدی در   یاقطدره ای اجرای سامانه آبیاری نمونه 79در شکل 

 است. شدهدادهباغات انگور نشان 
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 ی عمقی در باغات انگوراقطرهی از اجرای سامانه آبیاری انمونه -13 شکل

 

 عمقی یاقطرهاری ی آبیهاسامانهمزایای 

 ینتدر مهدم سمت خاك عمقی: یکدی از   بههدایت ریشه  -7
کده اشداره    گونههمانعمقی  ایقطرهآبیاری  یهاسامانه هاییتمز

جذب رقوبدت و   منظوربهگردید هدایت ریشه به سمت اعماق خاك 
 یاقطدره در روش آبیاری  کهیدرصورت. باشدیممواد غذائی از خاك 

و جدذب   شدده یتهدامت خاك سطحی سطحی ریشه درختان به س
از پروفیدل سدطحی    یاقطرهرقوبت به دلیل ماهیت سامانه آبیاری 

عمقی . این روش تربیت ریشه در سامانه آبیاری گیردیمخاك انجام 
مقبلی دامنه و همکداران،  ) آب کشاورزی یوربهرهمنجر به افزایش 

؛ Morgan et al., 2010 ؛7931یوسددف گمرکچددی،  ؛ 7931
Martinez and Reca., 2014) ،   استقرار هرچه بیشدتر درخدت در

 مضدرات خاك، جذب بهتر و بیشتر عناصر غدذائی خداك و کداهش    
 تجمع نمک سطحی برای درخت خواهد شد.

ریزی جهت آبشویی خاك، احتمال برنامه در صورت عدم هرچند
نیدز  کده ایدن امدر    عمقی خاك وجود دارد  هایتجمع نمک در الیه

ای ای عمقی و قطرههای آبیاری قطرههای سامانهیکی از محدودیت
 (.7931زیرسطحی است )یوسف گمرکچی، 

زنجره مو آفت خاکزی  آفت خاکزی زنجره:خطر  کاهش -5
بده  خسدارت   درصدد  23کده گداهی تدا     اسدت از آفات مهم درختان 

در تمدام منداقق    تقریباً مثال زنجره مو قوربه د.نکوارد میمحصول 
سیب، هلدو،   همچون درختانیزنجره مو  دارد. انگور وجودزیر کشت 

 .دهدد مدی  قدرار  حملده  موردهم  را گردوو  ، انارزردآلوآلبالو، سنجد، 
-ها که از ریشه مو تغذیده مدی  خسارت اصلی این حشره توسط پوره

هدای  یشهر مرگ و ضعف توانند باعثیم هاپوره .شودوارد می کند،

 و انگدور  کوچدک  یاهد خوشده  آمددن  وجدود  جوان بوته انگور و بده 
 و زاده ولدی ) شدوند  اصلی خسارت موجب یتدرنهاو  درخت کوتاهی
 گاهی و سال 9-1 حدود آفت این نسل یک زندگی (.7999، فرازمند

 مرحلده  شکل به آن بیشترین البته که انجامدیم قول به سال 71 تا
 (.79)شکل  است پورگی

 عمق. نندک زندگی مرقوب کامالً شرایط در دارند دوست هاپوره
 بسدتگی  ریشده  سیستم توسعه نحوه و خاك عمق بهها پوره فعالیت

 از و شود هایشهر نفوذ عمق کاهش باعث که عاملی هر درواقع .دارد
 فعالیت، افزایش باعث نماید جلوگیری بیشتر عمق به هایشهر توسعه
 چراکده  شدد  خواهدد  گیاه ریشه سیستم رویها پوره خسارت و فشار
 بعدداً  هدم  و هدا یشده ر به دسترسی و خاك در جابجایی برایها پوره
 کهیقوربه. دارند نیاز کمتری انرژی و زمان به ،خاك از خروج برای

 33 عمقعمیق ) یهاخاك در عمقی هاییشهر رویها پوره فعالیت
 .(7931)فرازمند و همکاران،  است کمتر( متریسانت 733 تا

 

 
 (پوره زنجره موغات )آفات خاکزی در بای انمونه -14 شکل

 



  7ی   عمق یاقطره یاریآب یاهسامانه یهاتیقابل یمعرف

 

 

 آبیدداری اجتندداب از ودر سددطح باغددات  آب روی هددرز کدداهش
یکدی از  سدطح خداك    داشدتن نگده خشک  منظوربهسنگین  غرقابی

 شدده عندوان کاهش خطرات زنجره مدو   منظوربهمدیریتی  هایابزار
 آبیدداری بددا مصددادف خدداك از حشددرات خددروج اوج معمددوالً) اسددت

 نقدش  مرحلده  این در یاریآبریت مدی است بدیهی (.ستا هاموستان
 روینازا داشته باشد. تواندیمدر کاهش خطرات آفات خاکزی  مهمی

هدرز روی آب و   کنتدرل بده دلیدل   عمقی  یاقطرهسامانه آبیاری در 
هدایت ریشه به نفوذ هرچه بیشتر در خاك، خسارت کمتری به گیاه 

روش در مقایسده بدا   حمله آفات خاکزی )همانندد زنجدره مدو(     براثر
 خواهد آمد. به وجودای، آبیاری قطره

در ناحیده توسدعه ریشده،    رقوبت مستقیم  انتقالبه دلیل  -9
در  رویدن ازا خواهدد رسدید.  تبخیر از سطح خاك به حدداقل ممکدن   

 .دارای پتانسیل بازده باالئی خواهد بود خشکیمهنمناقق خشک و 

 یهدا سدامانه مدرتبط بدا اجدرای     هاییتمحدودکاهش  -9
آبیداری   یهدا سدامانه هرچندد اجدرای   در باغات:  طحییرسز یاریآب
بدوده کده در تحقیقدات     مختلفیدر باغات دارای مزایای  یرسطحیز

 ,.Özbek and Kaman به آن اشاره شدده اسدت   شدهانجاممتعدد 

 هدای یتمحددود توان لیکن نمی Pisciotta et al., 2018؛ (2018
در تجمدع نمدک    :را در مواردی همچون هاسامانهفنی و اجرائی این 

 ،(Putnam et al., 2015) هدا چکدان قطدره بداالی محدل نصدب    
ی هدا لولهنصب جهت مناسب آالت ینماش ینتأممشکالت مرتبط با 

تزریدق مدواد   مدرتبط بدا    محیطییستزمشکالت در زیر زمین،  آبده
و ترفالن بده داخدل    اسید فسفریک یدسولفوریک،اسشیمیایی نظیر 
 چکدان قطدره  داخدل ی از ورود ریشه به برای جلوگیر سامانه آبیاری

(Ruskin et al.,1997) ،      مشکالت مدرتبط بدا جونددگان بده دلیدل
ی هدای اجراید  هزینده  ،ی آبده در زیر سدطح خداك  هالولهیری قرارگ
 نیاز به نیروی کارگری مداهر و  یرسطحیز آبیاری یهاسامانه باالی

 (.7931)یوسف گمرکچی،  نادیده گرفترا 
 

 ای عمقیسامانه آبیاری قطره اجرایهای فنی محدودیت

 هدای سدامانه  مددت بلند بدرداری بهدره  در اساسی یهاچالش از
 مدرتبط بدا بافدت خداك     هدای یتمحددود  ،ی عمقدی اقطدره  آبیاری

بافدت   الخصوصیعل خاك فیزیکی مشخصات کهینحوبهباشد. یم
 .داشدت  خواهدد  رقدوبتی  پروفیدل  شکل در یتوجهقابل تأثیر خاك

با بافت درشت و سبک اجرای سامانه آبیداری   ییهاخاكدر  روینازا
 بافدت  بدا  یهاخاك درهمچنین است. توصیه نشده  ی عمقیاقطره

 غدذایی  مدواد  و آب ثقدل  نیدروی  اثدر  در بداال،  یرینفوذپذ و درشت
 درمدواد غدذایی   و جدذب   شدوند می جاجابه پائین سمت به سرعتبه

 .شودمی مشکل دچار ریشه نزدیکی
عمدتاً دارای ریشده   ،ر برخی درختان همانند زیتوناز سوی دیگ

جذب آب و عناصر غذایی هستند و تربیدت و   منظوربهسطحی فعال 
-باعث بروز تنش تغذیده  ،عمقییشهرفرم ریشه به سمت  یدهشکل

ای عمقدی در  سامانه آبیاری قطدره اجرای ای در گیاه خواهد شد. لذا 
ند بیشدترین محددودیت   هر نوع درخت قابل انجام نخواهد بود. هرچ

ها در مقایسه با سامانه مرتبط با افزایش هزینه سامانه مذکور اجرائی
 باشد.ای و روش آبیاری سطحی میآبیاری قطره
توان عنوان نمدود ایدن روش نیدز در    کلی می یبندجمعدر یک 

هدای متعدددی   دارای مزایا و محدودیت آبیاریهای کنار سایر روش
تواندد  در سدطح دنیدا مدی    شدده انجدام وفدق  . لیکن تجربیات ماست

های پایلوت در سطح کشدور  سازی قرحالگویی جهت پیاده عنوانبه
قرار گیرد. تجربیات محققین مختلف بیانگر آن است که ایدن   مدنظر

اسدت   پدذیر یده توج ،خشدک یمده نروش آبیاری در مناقق خشدک و  
(Bainbridge, 2007).  از  اشاره گردیدد یکدی   هگونه کهمانلیکن

ای هدای آبیدداری قطددره هددای جددی در توسددعه سددامانه محددودیت 
ای های اجرائی آن نسبت به روش آبیاری قطدره افزایش هزینهعمقی

بدرداری  های اجرائی و مشدکالت بهدره  ینههز هرچندسطحی است. 
ای ای عمقی در مقایسه بدا روش آبیداری قطدره   سامانه آبیاری قطره

 ت.بسیار کمتر اس مراتببهزیرسطحی 

تجهیددزات  ازنظددرای عمقددی روش آبیدداری قطددره یقددورکلبدده
ای سدطحی اسدت و   کامالً مشابه با روش آبیاری قطره مورداستفاده

هدا اسدت )در   عمده اختالف آن در افزایش هزینه مرتبط با گسیلنده
برابر نسبت بده هزینده    73تا  9ها هزینه هر گسیلنده بین این روش
هدای ابتکداری   یدده ا هرچندد فت(. چکان افزایش خواهد یاهر قطره

تواندد منجدر بده کداهش     یمد همچون استفاده از مواد بازیافتی و ... 
. لدذا اسدتفاده از   (Bainbridge, 2007)های اجرائی آن شود ینههز

ای عمقددی در باغددات بددا وسددعت کددم و بددرای روش آبیدداری قطددره
 باال )همچون پسته، گردو و انگدور( قابدل   افزودهارزشمحصوالت با 

ی نفوذ عمقی )اسدتفاده از  هاسامانهی اثربخشتوصیه است. همچنین 
هدای  ی مشدبک و ...( در قدرح  هدا لولده ای و یا یزهسنگرفیلترهای 

دار توسدط محققدین   یبشزدائی و توسعه باغات دیم در اراضی یابانب
مختلف به اثبات رسیده است. لدذا اسدتفاده از هدر روشدی همچدون      

ی هالولهای و یا یزهسنگراستفاده از فیلتر  با فیلتر، P.V.Cی هالوله
واقدع   مدؤثر تواند در فرآیند استقرار پوشش گیاهی بسیار یمیکپارچه 

زدائدی و یدا   یابانبی هاقرحگردد. این در حالی است که در برخی از 
دار، به دلیدل عددم ذخیدره کدافی     یبشتوسعه باغات دیم در اراضی 

ار پوشدش گیداهی بدا مشدکل     رقوبت در ناحیه توسعه ریشه، استقر
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است. همچندین از   شدهقرحمنجر به شکست  یتدرنهاروبرو شده و 
این روش آبیاری در موارد خاصی همچون کنترل و کاهش خسارت 

توان استفاده نمود. در این شرایط هدف اصلی تغییدر  آفت زنجره می
روش آبیاری، نفوذ رقوبت بده عمدق خداك جهدت کنتدرل سدیکل       

زی، کنترل جمعیت و کاهش خسارت مرتبط بدا آن  آفت خاک زادوولد
 است.

 

 رهیافت ترویجی
هدای  یتمحددود هدا و  یتقابلسعی بر آن بوده تا در این تحقیق 

یاری با نفوذ عمقی، صرفاً از دیدگاه کارشناسی آبی هاسامانهاجرایی 
 اجددرای روزافددزون توسددعه بددای و تحلیددل قددرار گیددرد. موردبررسدد

جهدت   مسدتعد  منداقق  کشور، سطح در ایقطره آبیاری هایسامانه
 از برخدی  در اسدت  ممکدن  و محدودشدده  نیدز  مذکور سامانه اجرای
 ایقطدره  آبیداری  هدای سامانه اجرای جهت هاییمحدودیت اراضی
 همچدون  مدوارد  از برخدی  در اسدت  الزم روینازا. باشد داشته وجود
 مسدن،  درختدان  در ایقطدره  آبیداری  به سطحی آبیاری روش تغییر

 ناشی مشکالت برخی بروز دلیل به درختان ریشه تربیت شیوه ییرتغ
 ایقطددره آبیدداری هددایسددامانه اجددرای در تمهیددداتی...  و آفددات از

که به چند نمونه تغییدرات اجرائدی قابدل اعمدال در      گردد بینیپیش
باید  هرچند ای، در این تحقیق اشاره گردید.های آبیاری قطرهسامانه

هدا و  هدا قابلیدت  نمود که هر یک از ایدن روش توجه  مسئلهبه این 
نکته حائز اهمیت آن است که در های خاص خود را دارد. محدودیت

ازپیش به سدایر عوامدل   یشبانتخاب یک روش آبیاری مناسب باید 
محیطی همانند آفات موجود در باغات، مباحث اجتماعی، مشدکالت  

اه و ... نیدز توجده   ای گید آالت، مباحث تغذیهینماشو  هانهادهین تأم
هدا و یدا   این عوامل در برخی مناقق باعث محددودیت  بساچهنمود. 

 الزاماتی در اجرای یک روش آبیاری شود.
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Introducing the Capabilities of Deep Drip Irrigation Systems 

 
A. Uossef Gomrokchi7* 

 

Abstract 

 
Due to the severe shortage of water in recent years and the implementation of agricultural policy in the agricultural 

sector, the use of drip irrigation in most Iranian plants has been implemented or under research and development. Due 

to technical characteristics of drip irrigation method, the irrigation efficiency in this method is more than other irrigation 

methods. Although drip irrigation is very effective in irrigation methods, but with the increasing expansion of drip 

irrigation in the country, the areas susceptible to the implementation of the system are limited and there may be 
restrictions on the implementation of drip irrigation systems in some areas. Therefore, in some cases it is necessary to 

predict the implementation of drip irrigation systems in some cases, such as changing the surface irrigation method to 

drip irrigation in the old trees, changing the root trees in the cause of some problems caused by pests..., etc. The purpose 

of this study was to investigate the capabilities, advantages and limitations of deep drip irrigation systems to make 

farmers and propagators based on a comprehensive knowledge of the system. 

 

Key words: Depercolation, Deep moisture, Pressured irrigation, Water use efficiency. 
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