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 زیرسطحی اینقطه منبع یک ازلومی شنی  خاک در رطوبت توزیع الگوی
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 چکیده
طراحی و اجرای دقیق    فشارتحت آبیاری هایسامانه از پایدار استفاده لزوم و کشور هایاستان اغلب در آبی منابع کمیت و کیفیت کاهش به توجه با

 خقا   سقط   از تبخیقر  کقاهش  موجقب  کقه  باشقد می زیرسطحی ایقطره آبیاری ،در کشور موضعی آبیاری جدید هایروش از یکی. ضرورت دارد هاآن
 هقای دبقی  تیمارهقای  بقا  تحقیققاتی  پقروهه یق   خا  ضقروری اسقت. در    هایبافتاطالعات دقی  از الگوی توزیع رطوبت در این سامانه در . گرددمی

 گیقاهی  پوشش فاقد زراعی خا  ی  در( مترسانتی 54 و 33) دارچکانقطره آبده هایلوله اریذکارگ هایعم  و (ساعت در لیتر 6/3 و 2) هاچکانقطره
 در کقه  داد نشقان  نتایج. قرار گرفت موردبررسی خا  رطوبت توزیع الگوی بر چکانقطره دبی تغییرات و نصب عم  تأثیر ،کرمان تحقیقاتی ایستگاه در

 خقا   سقطحی  الیه سمت به چکانقطره متریسانتی 33 نصب عم  از آب حرکت عمده خا  شعریه صعود خاصیت به جهتو با و شنی لوم خا  بافت
. انقد داشقته  تقارن حالت عمودی و افقی جهت در خا  رطوبتی پیاز هایمنحنی شکل چکان،قطره متریسانتی 54 نصب عم  در کهدرحالی. است بوده

 عمق   در امقا  شقده،  خقا   در آب جانبی حرکت افزایش سبب مترسانتی 33 نصب عم  در ساعت بر لیتر 6/3 به 2 از چکانقطره دبی افزایش همچنین
 .است شده نیز ترپایین هایالیه در خا  رطوبت تغییرات سبب محسوسی طوربه مترسانتی 54 نصب
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 1مقدمه

 و اقلققی  تغییققر خشقق ، کمربنققد روی ایققران گققرفتن قققرار
 را مقا  کشقور  اخیقر،  سقالیان  در آمقده  به وجود هایسالیخش 
. اسقت  نمقوده  آبیاری نوین هایروش توسعه نیازمند ازپیشبیش
 بحرانقی  وضقعیت  سقنتی در  هقای روش بقا  آبیاری نتیجه چراکه

 چیقزی  تبخیری زیقاد، به دلیل راندمان پایین و تلفات  منابع آب،
زیرزمینقی   و سطحی آب بیشتر کمی و کیفی منابع کاهش جزبه

 اخیققر سققالیان کققه طققی هرچنققدرا در پققی نخواهققد داشققت.  
آبیقاری   نوین هایدر تکنولوهی روش توجهیقابل هایپیشرفت

 افقزایش  حقا   در روز بقه  روز هاآن توسعه به وجود آمده است و
رسقد تنهقا در صقورت    نظر می است، لیکن باید دقت نمود که به

تقوان  های نوین آبیاری میو به کم  روش حفظ سطوح کشت
 جلققوگیری نمققود. مرورزمققانبققهاز رونققد کاهشققی منققابع آب  
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 بقرای  زیرسطحی ایقطره و ایقطره بارانی، آبیاری هایسیست 
. رونقد مقی  بقه کقار   متفاوت آبیاری شرایط و مختلف محصوالت

 آب نقدادن  قرار به خاطر زیرسطحی ایقطره آبیاری هایسیست 
 و ریشقه  توسعه منطقه به آن مستقی  رساندن تبخیر، معرض در

 افققزایش موجققب آبیققاری، آب در مالحظققهقابققل جققوییصققرفه
 همکقاران،  و دسقتورانی )شقوند  مقی  آبیقاری  رانقدمان  توجهقابل
 از فقرد منحصقربه  و متعقدد  مزایای دارای هاسیست  این(. 1331
 آبیقاری . باشقند مقی  وخقا  آب منقابع  حفظ اعی وزر مسائل نظر

 بحران و هاسالیخش  با مقابله برای مناسبی حلراه زیرسطحی
 و سقیاری ) آیقد مقی  بقه شقمار   فاریقاب  اراضی جهت آب کمبود

 (.1336 همکاران،
 لجقن  فرآینقد  از حاصقل  ثانویه شدهتصفیه پساب از استفاده

 جهقت  ساله، 2 طرحی قالب در اصفهان جنوب خانهتصفیه فعا 
 بادمجقان  و فرنگیگوجه محصو  دو زیرسطحی ایقطره آبیاری
 کقاربرد  که داد نشان تحقی  این نتایج. گرفت قرار ارزیابی مورد
 مقدفوعی  هایکلیفرم دارمعنی کاهش به منجر آبیاری روش این
 آب مصقر   کقارایی  افزایش و گیاه هوایی اندام و سطحی خا 
 تأثیر( 1331) همکاران و ملکیان(. 1334 همکاران، و نجفی) شد

 بقر  را شقده تصقفیه  پسقاب  بقا  آبیقاری  همچنقین  و آبیاری روش
  یقق  در برمقوداگراس  چمقن  شققیمیایی و ظقاهری  خصوصقیات 

 ایققن در. قراردادنققد موردمطالعقه  اصققفهان در تحقیقققاتی زرعقه م
 هقای لوله با زیرسطحی و سطحی آبیاری روش دو تأثیر تحقی ،
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 بقر  چقاه  آب و شقده تصقفیه  پسقاب  آبیقاری  آب نقو   دو و تقراوا 
 مشقخ   نهایقت  در. شقد  واقع موردبررسی گیاه رشد هایمؤلفه
 و عملکقرد  ارتفقا ،  میقزان  بقر  پساب با آبیاری هرچند که گردید
 دو بین اما است، داشته داریمعنی تأثیر چمن توسط امالح جذب
 یچندان اختال  پارامترها این بر اثرگذاری لحاظ از آبیاری روش
 .ندارد وجود

 بقا  زیرسقطحی  آبیقاری  کقارایی ( 1314) گقازری  و سهرابی
 در هالوله تحقی  این در. قراردادند ارزیابی مورد را تراوا هایلوله
 متقری سقانتی  53 عمق   در و رسقی  خقا   بافقت  بقا  انگقور  باغ

 رطقوبتی  توسقعه  شقعا   کقه  داد نشقان  نتقایج . بودنقد  شدهنصب
 هیقدرولیکی  شقرایط  و خقا   فیزیکقی  خصوصقیات  بقه  بستگی
 4/1 و 4/3 فشقارهای  بقرای  امر این کهطوریبه داشته، سیست 

. بود داریمعنی کامالً اختال  دارای آماری درصد 1 سط  در بار
 زیرسطحی ایقطره آبیاری سیست  تحت خا  در رطوبت توزیع

 همکقاران  و سقیاری  توسط رفسنجان، پسته باغات در شورآب با
 رطوبقت  بیشقترین  داد نشقان  هقا بررسی .گردید بررسی( 1336)

 کمترین و( درصد 15/12) متریسانتی 63 عم  به مربوط وزنی
 دلیقل . بود( درصد 54/3) متریسانتی 33 عم  به مربوط مقدار،
 تقا  متقری سقانتی  33 عم  از رطوبتی پیاز توسعه و گسترش آن

 توجه با متریسانتی 63 عم  در ولی است، ذکرشده زمین سط 
 کقاهش  نتیجه در و زمین سط  با رطوبتی منبع بیشتر لهفاص به

 گردیقده  عمق   ایقن  در رطوبت نگهداشت افزایش سبب تبخیر،
 گزارشقی  طقی ( 1331) همکقاران  و محمدآبادی محمدی. است
 سیسقت   تغییقر  تقأثیرات  درباره را خود چهارساله تحقیقات نتایج
 انکرمق  پسقته  بقارور  درختان بر زیرسطحی به غرقابی از آبیاری
 متقری سانتی 53 فاصله در آبده هایلوله طرح این در. دادند ارائه
 5/4 متقر  هقر  دبی متوسط با متریسانتی 43 عم  و درخت تنه
 بهتقرین  کقه  داد نشقان  نتقایج . بودنقد  شقده نصب ساعت بر لیتر

 آبیقاری  تیمقار  بقه  متعل  آب مصر  کارایی و محصو  عملکرد
. باشقد مقی  روزه 15 اریآبی دور و تبخیر درصد 63 با زیرسطحی

 تقأثیر ( 1331) همکقاران  و دسقتورانی  توسط دیگری تحقی  در
 تولیقد  و رشقد  میقزان  بقر  زیرسقطحی  ایقطقره  آبیقاری  سیست 
 پقالت  دو آزمقایش  ایقن  در. شد بررسی رفسنجان پسته درختان
 43 عم  در زیرسطحی آبیاری و سطحی آبیاری جهت آزمایشی
 میقزان  داد نشقان  دوسقاله  مایشیآز نتایج. رفت به کار مترسانتی
 رشقد  میقزان  و برابقر  دو زیرسقطحی  سیسقت   در محصو  تولید
 و اسقالمی . بقود  سطحی آبیاری روش چهارمی  هرز هایعلف
 بقا  زیرسقطحی  ایقطقره  سیسقت   بررسقی  بقرای ( 1335) نقوی

 کشقکوئیه  در ایمزرعقه  پسته، باغات در نامتعار  آب از استفاده
 کارگقذاری  عمق   دو شقامل  طرح رهایتیما و انتخاب رفسنجان

 %14 ،%43) مصقرفی  آب سقط   سه و( مترسانتی 13 و 43) لوله

 شقوری  پروفیقل  بررسقی  بقا . نمودنقد  پیاده را( آبی نیاز %133 و
 لوله کارگذاری عم  چه هر که شد مشخ  خا  اشبا  عصارۀ
 .یابدمی افزایش خا  سط  در امالح تجمع باشد کمتر

 روشبقه  گالبقی  بقاغ  یق   آبیقاری  رایب شورآب از استفاده
 ایقن  در. گرفقت  ققرار  یموردبررسق  زیرسقطحی  ایقطره آبیاری
 میقزان  ،کارگقذاری  عمق   تأثیر محصو ، کاهش میزان آزمایش
 شققوری و رطوبققت پخققش الگققوی همچنققین و آب کققاربرد
 سقطحی  ایقطقره  آبیقاری  معمقو   هقای روش با و گیریاندازه

 بهینقه  عمق   ،صورت گرفتقه  یسازشبیه به توجه با. شد مقایسه
 شوری و رطوبت توزیع الگوی و مترسانتی 33 چکانقطره نصب
بقه   ایقطقره  آبیاری در و کروی صورتبه زیرسطحی آبیاری در

 به متعل  نیز محصو  عملکرد میزان باالترین. بود کرهنی  شکل
 (.Oron et al., 1999) بود زیرسطحی ایقطره آبیاری روش

 بقر  سقازی شقبیه  مقد   یق   از( 2336)ن و همکارا سینگ
 تعیقین  بقرای  ابعقادی  تحلیقل  روش و یتجرب یمهن روش اساس
 منبقع  آزمقایش  ایقن  در. نمودند استفاده شدهخیس منطقه شکل
 سقط   زیقر  در تیپ نوار و متخلخل لوله نو  دو شامل آب خطی
 مققادیر  و داشت قرار متریسانتی 14 و 13 ،4 اعماق در و خا 

 از حاصقل  هقای داده بقا  خیس شقدگی  عرض و  عم محاسباتی
. شققد مقایسققه شققنیلققوم خققا  در ایمزرعققه هققایآزمققایش

 بقین  داریمعنقی  اخقتال   کقه  داد نشقان  آماری وتحلیلیهتجز
 خقیس شقدگی   عمق   و عقرض  مشقاهداتی  و محاسباتی مقادیر
 زمقان مقدت  و هقا لولقه  کارگقذاری  عم  دبی، اثر. نداشت وجود

 مقققادیر بققرای یس شققدگیخقق عمقق  و عققرض بققر آب مصققر 
 و عرض برای مد  راندمان. بودند مشابه مشاهداتی و محاسباتی

 درصقد  5/53 و 5/56 یقب بقه ترت  محاسباتی خیس شدگی عم 
 مقد   بقودن  مناسقب  دهنقده نشان راندمان بودن باال. شد برآورد
 آبیقاری  سیسقت   تحقت  خقیس شقدگی   الگوی سازیشبیه برای
 تحقیققاتی  گقزارش  در. تاسق  خطی منبع با زیرسطحی ایقطره
 زیقر  در تقراوا  هایلوله نصب عم  تأثیر (2331) راجپوت و پاتل
 ایقطره آبیاری با مقایسه در زیرسطحی آبیاری عنوانبه هاپشته

 سقا   سقه  طقی  هندوسقتان  در زمینقی سیب عملکرد بر سطحی
 آبیاری سط  سه آزمایش این در. گرفت قرار یموردبررس متوالی
 ،13 ،4 نصب عم  5 و گیاه تعرق -تبخیر صددر 133 و 33 ،63
 توزیقع  الگوی هایگیریاندازه. گردید لحاظ مترسانتی 23 و 14

 سقط   روی بقر  قرارگرفته لوله برای که داد نشان خا ، رطوبت
 صقعود  با رطوبت از بخشی متری،سانتی 4 لوله همچنین و زمین

 حقداکرر  همچنقین . یابقد مقی  انتققا   خقا   سقط   به مویینگی
 و متقر سقانتی  13 نصقب  عمق   بقه  مربوط سا  هر در حصو م

 مقدار به توجه با نیز سیست  اجرای هزینه. بود گیاه کامل آبیاری
 Patel and) یافقت می افزایش نصب عم  افزایش با محصو ،
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Rajput, 2007 .)از زیرسطحی ایقطره آبیاری تأثیر آزمایش در 
 خقا   نقو   سه خا ، دینامیکی خصوصیات بر خطی منبع ی 
 دو که شد گرفته نظر در سیلتی رسی لومی و سیلتی لومی، شنی
 هقا آن بقر  مختلقف  زمقان  5 در( ساعت بر لیتر 5 و 2) دبی مقدار
 رطوبقت  توزیع الگوی وابستگی از نشان عددی نتایج. شد اعما 

 یق   در همچنقین . داشقت  خقا   هیقدرولیکی  خصوصقیات  به
 عمق   کقاهش  یجقه نت در و دبی کاهش ثابت، آبیاری زمانمدت
 جبهقه  افققی  و عمقودی  نشقینی عققب  موجب آبیاری آب کاربرد
 تعقرق  -تبخیر بر تأثیری دبی تغییرات درمجمو . گردید رطوبتی
 در. گذاشقت  عمققی  نفقوذ  بقر  نقاچیزی  اثقر  تنها و نداشته واقعی
 آبیقاری  هقای روش توسط اگر داد نشان سازیشبیه نتایج نهایت

 در خقوبی به آب برسد حداقل به خا  سط  از تبخیر زیرسطحی
 Elmaloglou and) گیقرد می قرار گیاه ریشه دسترس معرض

Diamantopoulos, 2009.) 

 کقاربرد  کقه  نمود برداشت چنین توانمی تحقیقات سواب  از
 تقأثیر  محصقو   عملکقرد  بر زیرسطحی ایقطره آبیاری سیست 
 ر نامتعقا  کیفیت با آب از استفاده برای همچنین و دارد مستقی 
 کقاهش  سقبب  و تقر مناسقب  سقطحی  ایقطره آبیاری به نسبت
 بررسقی  پقووهش  ایقن  هد . گرددمی نیز خا  سط  از تبخیر
 بقر  چکقان قطقره  دبقی  تغییرات و آبده لوله کارگذاری عم  تأثیر

 قرائقت  طریق   از عمودی و اف  بُعد دو در رطوبت توزیع الگوی
 .است هانچکاقطره محل مرکزیت به ترای  دستگاه با رطوبت

 

 هاروش و مواد

 طرح اجرای موقعیت

 در مترمربقع  533 مسقاحت  بقه  زمینقی  در طرح سازیپیاده
 بقا  کرمقان  استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز محل
 جغرافیقایی  طو  شمالی، دقیقه 16 و درجه 33 جغرافیایی عرض
 دریقا  سقط   از متقر  1145 ارتفقا   و شرقی دقیقه 1 و درجه 41

 بقا  خشق  نیمقه  و خشق   نقو   از منطققه  وهوایآب. شد انجام
 تعقداد  کقه یطقور بقه  بوده سرد هایزمستان و گرم هایتابستان
 و شقده شقرو   آبقان مقاه   از کقه  است روز 15 یخبندان روزهای
 دمقای  اختال . باشدمی روز 21 تعداد به ماهید در آن بیشترین
 باشدمی منطقه اقلیمی مشخصات از که بوده زیاد نسبتاً روزشبانه

 رطوبت متوسط ،مترمیلی 2631 سالیانه تشت از تبخیر متوسط و
 متوسقط  سلسقیوس،  درجقه  1/16 دمقا  متوسط درصد، 33 نسبی

 .باشدمی مترمیلی 133 معاد  سالیانه بارندگی

 خاک پارامترهای

 پروفیلقی  خقا   شیمیایی و فیزیکی پارامترهای تعیین برای
 شقکل ) گردید حفر متر 2 عم  و متر 4/1 عرض متر، 3 طو  به

-3 هقای الیه از نخوردهدست و خوردهدست خا  هاینمونه(. 1
 بقققه و تهیققه  متقققریسققانتی  123-53 و 63-53 ،33-63 ،33

 بافقت  شقامل  فیزیکقی  پارامترهای سپس. شد ارسا  آزمایشگاه
 روش) خقا   ظاهری مخصوص وزن ،(هیدرومتری روش) خا 

Core Sampler )خا  واکنش شامل از میاییشی پارامترهای و 
(pH متر)، طبق   خقا   اشقبا   عصقاره  هقای یونآن و هایونکات 

 خقا   آزمایشقگاه  در و آب و خا  تحقیقات موسسه یهاروش
 کرمان استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز
 .شد گیریاندازه

 

 
 از خاک نخوردهنمونه دست برداشت برای پروفیل حفر -1 شکل

 متریسانتی 123 عمق حداکثر تا متریسانتی 03 مختلف هاییهال

 

 زمین سازیآماده عملیات

 کانقا   ابتدا. بود متر 23 ضلع به شکل مربع طرح، این زمین
 حفقر  مترسانتی 33 عم  و متر 23 طو  به زمین وسط در اصلی
 بقا . شدند نصب آبده هایلوله و حفر فرعی هایکانا  سپس. شد

 صقورت  تقرای   دسقتگاه  توسقط  رطوبقت  قرائقت  کهاین به توجه
 قطر به چاه  6 فرعی کانا  هر برای منظور به این گرفت،می
 و آگقر  بقا  ابتدا آن اطرا  در مترسانتی 124 عم  و مترمیلی 54

 دسقتگاه  نوعی) پرفوراتور دستگاه توسط کار سهولت برای سپس
 رپرفشقا  هقوای  توسقط  و دارد متقر  4 تقا  هقایی متقه  که حفاری

 منظقور به. گردید حفر( کندمی کار دیزلی موتور ی  با یدشدهتول
 جنس از که ترای  هایلوله یکدیگر، بر تیمارها تأثیر از جلوگیری

PVC ،از مشقخ   فواصقل  بقا  و درمیقان یق   صقورت به بودند 
 مجققاورت در او  لولققه. شقدند  کقار گذاشققته  خققا  در یکقدیگر 

 33 افقی فواصل در لوله پنجمین تا بعدی هایلوله و چکانقطره
 63 ششق   لولقه  از پقنج   لولقه  فاصله و یکدیگر از متریسانتی
 ایقن  تمقام . شقدند  پخقش  آبقده  هقای لولقه  اطرا  در مترسانتی
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 قرارگرفته چکانقطره ی  روبروی دقیقاً دسترسی یهالوله
 (.2 شکل) است

 

 
 آبده لوله اطراف در ترایم هایلوله آرایش نحوه -2 شکل

 یزیرسطح

 

 زیرسطحی ایقطره آبیاری سیستم

 و حفر فرعی کانا  5 تعداد طرح تیمارهای سازیپیاده برای
 با برابر اصلی کانا  طو . گردیدند متصل اصلی کانا  به همگی

 طقو   به فرعی هایکانا  و داشت قرار زمین وسط در و متر 23
 در دوم و او  فرعقی  کانقا  ) اصقلی  کانقا   طقر   دو در متر، 3

 ققرار ( راسقت  سقمت  در چهارم و سوم فرعی کانا  و پچ سمت
 در دارچکانقطره لوله که او  فرعی کانا  در(. 3 شکل) داشتند
 چکانقطره 4 تعداد شد، نصب خا  سط  متریسانتی 33 عم 

 متقری  ی  فواصل با و در خط صورتبه ساعت بر لیتر 2 دبی با
 همقان  در آبقده  لوله دوم فرعی کانا  در. داشتند قرار یکدیگر از

 لیتقر  6/3 دبی با چکانقطره عدد 5 با ولی متریسانتی 33 عم 
 کانقا   در. گردید نصب یکدیگر از متری 4/1 فاصله و ساعت بر

 و سقاعت  بر لیتر 6/3 هایچکانقطره با آبده لوله نیز سوم فرعی
 لولقه  آخر فرعی کانا  در و گرفت قرار متریسانتی 54 عم  در

 54 عمقق  در سققاعت، بققر لیتققر 2 هققایکققانچقطققره بققا آبققده
 جقنس  از همگقی  فرعقی  خقط  هایلوله. شد نصب متریسانتی

 .بودند مترمیلی 16 قطر و اتیلنیپل
 

 آبیاری ریزیبرنامه و رطوبت گیریاندازه

 5 در و خقا   سانتیمتری 123 عم  تا خا  رطوبت قرائت
 53تققا  63 متققر،سققانتی 63تققا  33 متققر،سققانتی 33تققا  3 الیققه
 بقا  طرفقی  از. گرفت صورت متریسانتی 123تا  53 و مترسانتی
 ،63 ،33 ،3 عرضقی  فواصل در که دسترسی یهالوله از استفاده

 قرار هاچکانقطره و فرعی یهالوله سانتیمتری 133 و 123 ،53
 نیققز عرضققی بُعققد در خققا  حجمققی رطوبققت میققزان داشققت،
 شدهاستفاده رطوبت گیریاندازه دستگاه مد . شدیم یریگاندازه
 میلقه  یق   شقامل  کقه  بقود  TRIME-FM-2 آزمقایش  این در

 کننقده  قرائقت  قسقمت  ی  و رطوبت گیریاندازه برای دوشاخه
 ققبالً  بایقد  دسقتگاه  ایقن  بقا  خا  رطوبت قرائت برای .باشدمی
 سقنجنده . باشقد  شقده  کارگقذاری  خقا   در دسترسقی  هایلوله

 خقا   داخقل  به دنظرمور عم  تا هایلوله این طری  از رطوبت
مقورد   عمق   به دستگاه سنجنده رسیدن از پس. شودمی هدایت
. شقود مقی  داده دستگاه به خا  رطوبت گیریاندازه دستور ،نظر
 دسقتگاه  مخصوص( شفا ) دسترسی هایلوله اینکه به توجه با
 متقر میلقی  43 قطقر  بقا  PVC لوله از نبود، موجود الزم تعداد به

 ابتقدا  در بقود  نیقاز  بنقابراین ؛ گردید ادهاستف رطوبت قرائت برای
 شفا  لوله ی  منظور بدین. شود واسنجی هالوله این از استفاده

 در متریسانتی 53 عم  تا PVC لوله ی  و دستگاه مخصوص
 آبیاری کرت شدند که این کارگذاری مستقل آزمایشی کرت ی 
 هقای الیقه  در رطوبقت  مستقل آزمایشی کرت این در. شد کامل
 دستگاه سنجنده ارسا  با توسط در ترای ، دستگاه توسط لفمخت
 قرائقت  بودنقد  شقده نصب یکدیگر نزدیکی در که لوله دو هر در

 شدهگفته هایضخامت در خا  وزنی رطوبت همچنین ...گردید
-33 ،33-3 الیه سه از خا  خوردهدست هاینمونه. شد تعیین
 هقا لولقه  ا اطر کردن غرقاب از پس متریسانتی 53-63 و 63

 گیقری انقدازه  با. شدند منتقل آزمایشگاه به و برداشت آگر توسط
 حجمقی  هقای رطوبقت  وزنی، رطوبت و ظاهری مخصوص جرم

 رطوبقت ) تقرای   دسقتگاه  قرائقت  از حاصقل  اعقداد  با و محاسبه
 مقایسقه  مقورد  PVC و شقفا   دسترسی لوله دو هر در( حجمی

 از دسقتگاه  جیواسقن  بقرای  رگرسقیون  تابع ضرایب و قرارگرفته
 و اقتباس از مزیدی) آمد به دست( 1533) همکاران و تاپ روش

 (.1333 همکاران،
 

 
 مشخصات همراه به آبده هایلوله نصب عمق و آرایش -0 شکل

 اصلی لوله اطراف در هاچکانقطره

  

 روز، هقر  در کقه  گرفت صورت نحوی به آبیاری ریزیبرنامه
 آبیاری دور ترتیبینابه. گردد امانج( آبده لوله) تیمار ی  آبیاری

 5 مقدت  بقه  رطوبقت  تغییرات بهتر ثبت برای روز هر در و روز 5
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 هر پایان در و انجام ثابت فشار با آبیاری 5-13 ساعت از ساعت
 حجمقی  کنتقور  طری  از نیز تیمار هر به شدهداده آب حج  روز

 آبیقاری  هقر  آغقاز  از قبقل  رطوبت قرائت اولین. گردیدمی تعیین
 بقار یق   دقیققه  33 هقر  ازآنپقس  و( اولیه رطوبت تعیین برای)

 یق   نیقز  آخر قرائت دو بین فاصله و پذیرفتمی صورت قرائت
 میقزان  آبیقاری  سقاعته  5 اتمام از پس. شد گرفته نظر در ساعت
 .گردیدمی گیریاندازه نیز ازآنپس روز سه و دو ی ، در رطوبت

 کنتقور  یق   از ین،زمق  بقه  شقده داده آب میزان کنتر  برای
 آب فشار از آگاهی برای و لیتر ی  دقت با مترمکعبی 3 حجمی

 قابلیقت  و بقار  2/3 دققت  بقا  فشارسقنج  ی  از آبیاری، طو  در
 ققرار  زمین متری 2 در که آب منبع محل در بار 6 تا گیریاندازه
 .شد بهره گرفته بود، متصل شهر آب به و داشت

 خاک رطوبتی هایمنحنی ترسیم

 اعماق در طرح هایتیمار رطوبت تغییرات بهتر بررسی برای
 رطقوبتی  پیقاز  یا خا  رطوبتی هایمنحنی رس به اقدام مختلف

 توجقه  با است ذکر به الزم. گردید SURFER افزارنرم کم  به
 منحنقی  هقا داده این از استفاده با شدهبرداشت اطالعات تعدد به

 هقای لولقه  از هاسقتفاد  بقا  خقا   رطوبقت  تخمقین  کالیبراسیون،
 و شقفا   دسترسقی  هایلوله به نسبت PVC سنجنده دسترسی
 .شد محاسبه وزنی رطوبت به نسبت
 

 بحث و نتایج

 آزمایش محل خاک خصوصیات

 شقامل  آزمقایش،  محل خا  هایالیه فیزیکی خصوصیات
 هقر  اشقبا   هیدرولیکی هدایت و ظاهری مخصوص جرم بافت،
 آورده( 1) جدو  در مترییسانت 123 عم  تا هاالیه این از ی 
 خا  بافت شودمی مشاهده جدو  در که گونههمان. است شده
 سقط   متقری سقانتی  123 عم  تا بافت این که است شنی لوم

 عم ، افزایش با که دهدمی نشان جدو  نتایج. دارد ادامه خا 

 یابقد مقی  کاهش شن درصد مقابل در و زیاد سیلت و رس درصد
 تغییقرات  دهقد، مقی  نشقان  ذرات درصد ادیرمق که گونههمان اما

 .باشندنمی توجهقابل فوق

 ترایم دستگاه واسنجی

 استفاده با رطوبت برداشت از حاصل هایداده برازش از پس
 دستگاه به متعل  شفا  دسترسی لوله و PVC دسترسی لوله از

 = R2 بقا  زیقر  واسقنجی  معادله وزنی رطوبت هایداده با ترای 

 همکقاران  و مزیقدی  نتیجه با که( 1 معادله) مدآ به دست 0.98
 .داشت مطابقت سب  هایخا  برای( 1333)
(1) θv = 1.134 θp + 3.227 

 و آزمایشقگاه  در شقده  گیریاندازه حجمی رطوبت θv: آن در که
θp دسترسقی  لولقه  و تقرای   دستگاه با شده گیریاندازه رطوبت 

PVC باشدمی. 

 رطوبت تغییرات میزان برآورد

 رطوبقت  میقزان  شقد  ذکقر  تحقیق   روش در کقه  طورهمان
 هقای الیقه  در و آبقده  لولقه  از مختلف عرضی فواصل در حجمی

 از قبققل خققا ، متققرسقانتی  53-123 و 53-63 ،63-33 ،33-3
 بقا . گردیقد  گیریاندازه آبیاری از بعد مختلف هایزمان و آبیاری
 رطقوبتی  تغییقر  میزان بیشترین تیمارها تمامی در اینکه به توجه
 لذا است، پذیرفته صورت( آبده لوله نزدی ) چکانقطره محل در
 ایقن  در تنهقا  نتایج و گرفته نظر در یانقطه منبع عنوانبه را آن

 .است شدهواقع موردبررسی محل

 (cm) 03 نصب عمق و (L/hr) 2 چکانقطره
 از بعقد  و قبقل  مختلقف  هایزمان در رطوبتی تغییرات نتایج
 و 14 ،54 ،14) خقا   الیه هر عم  میانگین قابلم در و آبیاری
 دبققی و 33 کارگققذاری عمقق  تیمققار بققرای( متققرسققانتی 114
.اسقت  شقده ی ترسق  5 شقکل  در سقاعت  در لیتقر  2 چکانقطره

 
 در مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی کرمان خاک فيزیکی مشخصات -1 جدول

 اليه

(cm) 

 بافت خاک
 ظاهري م مخصوصجر بافت خاککالس 

)3-cm.(g 
 هدايت هيدروليکي اشباع

)1-d.(cm رس سیلت شن 

 45/15 55/5 شنيلوم  55 03 55 03-3

 05/13 55/5 شنيلوم  55 01 50 03-03

 94/55 50/5 شنيلوم  50 00 51 43-03

 31/50 50/5 شنيلوم  55 00 55 513-43

 عم  به توجه با که شودمی مالحظه شکل این مشاهده با
 الیقه  در رطوبقت  میقزان  ،(مترسانتی 33) چکانقطره کارگذاری

 رطوبقت  از بیش آبیاری از پس هایزمان تمام در خا  سطحی
 افقزایش  ایقن  میزان کهیطور. بهاست بوده آبیاری از قبل خا 
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 حدود ترتیب به آبیاری از بعد ساعت 12 و 53 ،25 ،4/3 ،4/1 در
 نزدیق   در آن بیشقترین  که ودهب درصد 6 و 3 ،4/13 ،13 ،1/1

آمقده  دسقت ( بقه آبیقاری  از بعد ساعت 4/3) آبیاری انتهای زمان
 مشقاهده  آبیقاری  از بعد روزهای در رطوبت گیریاندازه با. است
 از بعقد  و یابقد مقی  کقاهش مقرور  به سطحی رطوبت که شودمی

 کقه  رسقد مقی  ٪23 مققدار  بقه  آبیقاری  از بعد ساعت 12 گذشت
 .است ماندهیباق خا  اولیه رطوبت از بیش حا ،ینباا

 بقه ) رطوبت توزیع هاییمنحن کناری مساحت به توجه با
 آن در خقا   رطوبقت  کقل  معقاد   کقه  چپ سمت محور سمت
 عم  این در رطوبت کاهش که رسدیم نظر به( باشدیم منطقه
 عقدم . باشقد یمق  خقا   در آب باالی سمت به حرکت به مربوط
 نشقان  ،شقده قرائت یهازمان سایر در منحنی زیر سط  افزایش

 آبیقاری  از پس ساعت 4/3 زمان در خا  رطوبت میزان دهدیم
 بنقابراین ؛ است نکرده حرکت ثقل نیروی تحت و پایین سمت به
 افتقاده  اتفقاق ( یه ایشعر صعود) باال به رو حرکت یادزاحتما به

 تحقیقق  ایقن  مشققابه اینتیجقه  بققه نیقز  محققققین سقایر . اسقت 
 نققوی،  و اسقالمی  ؛1336 همکقاران،  و سقیاری ) انقد یافتهدست
  (.Patel and Rajput, 2007 ؛1335

( متقر سقانتی  33-63) خقا   دوم الیه در رطوبتی بررسی
 12 و 53 ،25 ،4/3 ،4/1 در رطوبقت  افزایش میزان که داد نشان
 ترتیقب  بقه  آبیاری از قبل رطوبت به نسبت آبیاری از بعد ساعت
 نزدیق   در آن بیشقترین  کقه  بقوده  درصد 1 و 3 ،5 ،6 ،3 حدود
آمقده  دسقت ( بقه آبیقاری  از بعد ساعت 4/3) آبیاری انتهای زمان
 به نسبت رطوبت تغییرات خا  چهارم و سوم هایالیه در. است

. آمقد  بقه دسقت   ناچیز بسیار هاالیه همان در خا  اولیه رطوبت
 نسقبتاً  سقاعت  آب، شقعریه  صقعود  بقر  عقالوه  مقورد  ایقن  دلیل
 واردشقده  آب حج  شده سبب که باشدمی ساعت، 5 آبیاری، ک
 در ترتیقب،  بقدین (. 5 شکل) شود توزیع 3-63 الیه در خا  به

 ریشقه  مؤثر عم  به توجه با زیرسطحی ایقطره آبیاری سیست 
 بقه  جلقوگیری  آب عمقی نفوذ از آبیاری ساعت تنظی  و گیاه هر

 میقدانی،  و اقلیمی شرایط که داشت توجه باید البته. آیدمی عمل
 اثقر  تبخیقر  تقأثیر  تحقت  صعود روی بر نیز خا ، بافت جمله از
 ایقطقره  آبیقاری  سیست  ی  طراحی هنگام در باید و گذاردمی

 ,.Ayars et alی )هقا . گقزارش شوند گرفته نظر در زیرسطحی

2001; Kandelous and Simunek, 2007; Patel and 

Rajput, 2007  امقر  این یدمؤ (1331ان، و دستورانی و همکار 
   .باشندمی

 رطوبقت  درصقد  تغییقرات  منحنقی  یقا  رطوبتی پیاز همچنین
 و تیمارهقا  تمامی برای SURFER افزارنرم توسط خا  حجمی
 در. اسقت  شقده ی ترس آبیاری از بعد ساعت 4/3 زمان برای تنها
 ساعت بر لیتر 2 چکانقطره تیمار برای که رطوبتی پیاز 4 شکل

 ایقن  از حقاکی  اسقت،  شقده  رس  مترییسانت 33 نصب عم  و
 بیشقتر  متقر یسانت 33 نصب عم  و آبیاری مدت این با که است

 تقر پایین به مترسانتی 63 عم  از و آمده زمین سط  به رطوبت
 اطققرا  در همچنققین. گققرددنمققی مشققاهده رطققوبتی تغییققرات

-قطره متریسانتی 33 فاصله تا تغییرات حداکرر نیز چکانقطره

 .شودمی مشاهده کانچ
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  ٪     ي ر وبت

ر وبت  ب  ا   بياري   ا ت 5/5 ب د ا   بياري  

  ا ت 15 ب د ا   بياري    ا ت 0/5 ب د ا   بياري  

  ا ت 51 ب د ا   بياري    ا ت 59 ب د ا   بياري  

 
 محل در و هازمان اعماق، در حجمی رطوبت درصد تغییرات -4 شکل

 مترسانتی 03 نصب عمق و ساعت بر لیتر 2 چکانقطره

 

 (cm) 44نصب  عمق و (L/hr) 2چکان قطره

 میقزان  متریسانتی 54 عم  در دارچکانقطره لوله نصب با
 در آن نتقایج  و گیقری انقدازه  مختلقف  اعماق در حجمی رطوبت
 کقه  دهقد می نشان شکل این مشاهده. است شده آورده 6 شکل

 نصقب  عمق   خقا ،  دوم الیقه  در رطقوبتی  تغییقرات  بیشقترین 
 .است افتاده اتفاق چکان،قطره

 در( متقر سقانتی  3-33) خا  سطحی الیه در رطوبت میزان
 از قبقل  خقا   ترطوبق  از بقیش  آبیقاری  از پس هایزمان تمام

. باشقد می ناچیز افزایش این درصد که هرچند است، بوده آبیاری
 12 و 53 ،25 ،4/3 ،4/1 در افقزایش  ایقن  میقزان  کقه یطقور به

 6/2 و 3 ،5/3 ،5/2 ،3/3 حقدود  ترتیقب  به آبیاری از بعد ساعت
 آبیققاری از بعققد سققاعت 25 در آن بیشققترین کققه بققوده درصققد

 بقه  رو حرکقت  و مویینگی عودص از حاکی که است آمدهدستبه
 .باشدمی آب باالی

 نشان( مترسانتی 33-63) خا  دوم الیه در رطوبتی بررسی
 ساعت 12 و 53 ،25 ،4/3 ،4/1 در رطوبت افزایش میزان که داد
 حقدود  ترتیقب  بقه  آبیاری از قبل رطوبت به نسبت آبیاری از بعد
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 در رطوبت تغییرات .است بوده درصد 3/4 و 1/4 ،4/6 ،4/6 ،6/3
 12 و 53 ،25 ،4/3 ،4/1 در( مترسانتی 63-53) خا  سوم الیه

 ترتیقب  بقه  آبیاری از قبل رطوبت به نسبت آبیاری از بعد ساعت
 در. اسقت  شقده مشقاهده  درصقد  3/3 و 6/3 ،3/3 ،3/3 ،3 حدود
 تغییقرات  ایقن  میزان نیز( مترسانتی 53-123) خا  چهارم الیه
 درصققد 5/3 و 5/3 ،1/3 ،1/3 ،3 ترتیقب  بقه  مقذکور  سقاعات  در
 .است آمدهدستبه

 پقایین  و بقاال  روبه حرکت تیمار این در که شودمی مالحظه
 سقاعت،  12 تقا  25 آبیقاری،  از بعقد  سقاعات  در و دارد وجود آب

 نفقوذ عمققی   نیز آب از درصدی سطحی الیه از تبخیر بر عالوه
 حرکقت  متقر سانتی 33 نصب عم  در کهدرصورتی. است داشته

 توزیقع  بنقابراین ؛ بود غالب عمقی نفوذ به نسبت آب باالی به رو

 بقه  نسبت تریکروی حالت مترسانتی 54 نصب عم  در رطوبت
(. 1 و 4 هایشکل) گیردمی خود به متریسانتی 33 نصب عم 

 بقرای  مناسقبی  فرصت عم  این در رطوبت ماندگاری همچنین
 در را ایهریش حج  بیشترین که گیاهانی توسط بیشتر آب جذب
 منحنی کناری سط  به توجه. کرد خواهد فراه  دارند، عم  این

 دهقد می نشان موردمطالعه هایعم  و هازمان در رطوبت توزیع
 افقی صورتبه ابتدا خا  آب از مقداری آبیاری اتمام از پس که
 بقه  بعقدی  یهقا زمقان  در سقپس  و آبیاری از پس ساعت 25 تا

 ایقن . اسقت  کقرده  حرکت( لثق نیروی تحت) خا  عم  سمت
پاتققل و  و( 1555اُران و همکققاران، ) هققایگققزارش بققا نتیجققه
 .داشت مطابقت کامالً( 2331) راجپوت،

 

 
 آبیاری از بعد ساعت 4/0 در مترسانتی 03 نصب عمق و ساعت بر لیتر 2 چکانقطره خاک حجمی رطوبت درصد تغییرات منحنی -4 شکل

 

 رطوبقت  درصقد  تغییقرات  حنیمن یا رطوبتی پیاز 1 شکل در
 شقرو   از سقاعت  4/3 گذشقت  بقا  و تیمقار  این در خا  حجمی
 پیداسقت  نمقودار  ایقن  از که طورهمان. است شده ترسی  آبیاری
 در تحقیق   مقورد  آبیقاری  شرایط تحت خا  رطوبتی پیاز تجمع
 رطقوبتی  پیقاز  شقکل  همچنین. باشدمی چکانقطره نصب محل
 تقر متققارن  دبقی  همین با یمترسانتی 33 نصب تیمار به نسبت
 و افققی  جهقات  تمامی در رطوبت تغییرات که معنی بدین. است

 .است افتاده اتفاق میزان ی  به عمودی

 (cm) 03 نصب عمق و (L/hr) 6/0 چکانقطره

 در سوم تیمار در خا  مختلف هایالیه در رطوبتی تغییرات
 اربسقی  رطقوبتی  پروفیقل  تغییرات که است شده ترسی  3 شکل
 دبی میزان افزایش با که تفاوت این با. باشدمی 5 شکل به شبیه

 بیشتر، آب حج  ورود با و ساعت در لیتر 6/3 با 2 از چکانقطره
 او  تیمقار  بقه  نسقبت  رطقوبتی  پروفیقل  تغییقرات  درصد میزان
 در رطقوبتی  تغییقرات  خقا   او  الیقه  در .اسقت  یافتقه  افزایش
 ،4 ترتیققب بققه آبیققاری از بعققد 12 و 53 ،25 ،4/3 ،4/1 سققاعات

 بیشققترین. اسققت شققده حاصققل درصققد 4/5 و 13 ،6/13 ،4/11
 اسقت  افتقاده  اتفاق آبیاری انتهای زمان نزدی  رطوبتی تغییرات

 را افزایش درصد 1/4 زمان همین در او  تیمار با مقایسه در که
 در رطقوبتی  تغییقرات  میقزان  خقا   دوم الیه در .دهدمی نشان

 درصققد 2/3 و 4/3 ،4/5 ،6 ،3 رتیققبت بققه مققوردنظر سققاعات
 نتقایج  بقا  مشابه نیز خا  5 و 3 هایالیه در. است آمدهدستبه

 .بود ناچیز بسیار رطوبت میزان تغییرات او  تیمار
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  مترسانتی 44 نصب عمق و ساعت بر لیتر 2 چکانقطره محل در و هازمان اعماق، در خاک حجمی رطوبت درصد -6 شکل

 
 

 
 44 نصب عمق و ساعت بر لیتر 2 چکانقطره محل از مختلف فواصل و اعماق در خاک حجمی رطوبت درصد تغییرات نحنیم -7 شکل

 آبیاری از بعد ساعت 4/0 در مترسانتی

 
 رطوبقت  درصقد  تغییقرات  منحنی یا رطوبتی پیاز 5 شکل در
 شقرو   از سقاعت  4/3 گذشقت  بقا  و تیمقار  این در خا  حجمی
 پیداسقت  نمقودار  ایقن  از که طورهمان. ستا شده ترسی  آبیاری
 و آبیقاری  مقدت  این با که است این از حاکی رطوبتی پیاز شکل
 بقاال  بقه  رو آب حرکقت  غالقب  رونقد  متقر سانتی 33 نصب عم 
 تیمققار بققه نسققبت رطققوبتی پیققاز شققکل همچنققین. باشققدمققی

 کقه یطقور بقه . دارد بیشقتری  گستردگی لیتری 2 چکان¬قطره
 جهقت  در و یمتقر سقانتی  54 تا افقی جهت در رطوبتی تغییرات
 .دارد وجود یمترسانتی 14 تا عمودی

 (cm) 44 نصب عمق و (L/hr) 6/0 چکانقطره

 نشقان  13 شکل در چهارم تیمار در رطوبتی پروفیل بررسی
 در اولیه رطوبت به نسبت رطوبتی تغییرات میزان. است شدهداده
 از بعقد  12 و 53 ،25 ،4/3 ،4/1 هقای سقاعت  در خا  او  الیه

 درصقققد 3 و 3/3 ،2/5 ،3/2 ،1 حقققدود ترتیقققب بقققه آبیقققاری
( چکقان قطره نصب محل) خا  دوم الیه در. است آمدهدستبه
 ایقن  میقزان  شقود مقی  مشقاهده  رطقوبتی  تغییرات بیشترین که

 و 2/1 ،5/1 ،2/3 ،2/3 ترتیقب  بقه  مقوردنظر  ساعات در افزایش
 .است شده برآورد درصد 3/6
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 6/3 بقه  2 از چکقان قطقره  دبی افزایش به هتوج با همچنین
 نیقز  خقا   چهقارم  و سقوم  الیه در تیمار، این در ساعت در لیتر

 مشقاهده  بیشقتر  دوم تیمقار  بقه  نسقبت  رطقوبتی  تغییرات میزان
 رطوبقت  افقزایش  میزان خا  سوم الیه در کهطوریبه. شودمی

 ،3 ترتیب به گیریاندازه ساعات در خا  اولیه رطوبت به نسبت
 ،3/3 ،1 ،3 خقا   چهارم الیه در و درصد 4/1 و 3/1 ،1/1 ،2/1
 .باشدمی درصد 2/1 و 2/1

 
 مترسانتی 03 نصب عمق و ساعت بر لیتر 6/0 چکانقطره محل در و هازمان اعماق، در حجمی رطوبت درصد تغییرات -8 شکل

 

 
 03 نصب عمق و ساعت بر لیتر 6/0 چکانقطره محل از لفمخت فواصل و اعماق در خاک حجمی رطوبت درصد تغییرات منحنی -9 شکل

 آبیاری از بعد ساعت 4/0 در مترسانتی

 
 زمقان  نزدیق   در دبقی،  افقزایش  بقا  که گرددمی مالحظه

 در رطقوبتی  تغییقرات ( آبیاری از بعد ساعت 4/3) آبیاری انتهای
 اسقت  یافته افزایش درصد 26 دوم تیمار به نسبت چهارم تیمار

 و سقوم  الیه در رطوبتی تغییرات همچنین(. 13 و 6 هایشکل)
 33 عمق   سقوم،  تیمقار  بقه  نسقبت  تیمقار  این در خا  چهارم

. باشقد مقی  آب عمقی نفوذ از حاکی که یافته افزایش متر،سانتی
 در خا  او  الیه در رطوبت افزایش درصد بیشترین طرفی، از
 سقد رمقی  نظقر  بقه . اسقت  افتاده اتفاق آبیاری از بعد ساعت 25

 خقود  حداکرر به زمان این در مویینگی صعود اثر در آب حرکت
 طی را کاهشی روند سطحی تبخیر اثر در بعد به آن از و رسیده
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 خقود  تحقیققات  در نیقز Patel and Rajput (2331 ). کنقد می
 اطققرا  در رطوبققت افققزایش یکنققواختی کققه گرفتنققد نتیجققه
 درواققع  کقه  باشدمی آبیاری آغاز از پس ساعت 25 چکان،قطره

 .است چکانقطره تأثیر شعا  با متناسب
 رطوبقت  درصقد  تغییقرات  منحنقی  یقا  رطوبتی پیاز 11 شکل در

 شقرو   از سقاعت  4/3 گذشقت  بقا  و تیمار این در خا  حجمی

 مشقاهده  شقکل  از کقه  طقور همقان . اسقت  شده ترسی  آبیاری
 نصب هایتیمار به نسبت دوم تیمار مانند رطوبتی پیاز شود،می
 بیشقترین  آبیقاری  مقدت  ایقن  در. است ترکروی مترانتیس 33

  .باشققدمقی  متقر سقانتی  54 عمق   همقان  در رطقوبتی  تغییقرات 

 
 مترسانتی 44 نصب عمق و ساعت بر لیتر 6/0 چکانقطره محل در و هازمان اعماق، در حجمی رطوبت درصد تغییرات -13 شکل

 

 
 44 نصب عمق و ساعت بر لیتر 6/0 چکانقطره محل از مختلف فواصل و اعماق در خاک حجمی رطوبت درصد غییراتت منحنی -11 شکل

 آبیاری از بعد ساعت 4/0 در مترسانتی

 

 گیرینتیجه

 ایقطقره  آبیقاری  سیسقت   یق   اجقرای  شقامل  پقروهه  این
 منظقور بقه  گیقاهی،  پوشش فاقد زراعی خا  ی  در زیرسطحی

 الگقوی  بقر  چکقان قطره دبی تغییرات و نصب عم  تأثیر بررسی

 انقد عبارت طرح تیمارهای. باشد¬می خا  این در رطوبت توزیع
 عمق   دو و ساعت بر لیتر 6/3 و 2 دبی با چکانقطره نو  دو: از

 رطوبقت  تغییرات میزان. مترسانتی 54 و 33 آبده لوله کارگذاری
 بررسقی  بقا . دگردی قرائت ترای  سنجرطوبت دستگاه از استفاده با
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 در و خقا   مختلقف  هقای الیقه  در آن تغییرات و رطوبت میزان
 :که شد مشخ  طرح تیمارهای

 سقبب  سقاعت  بر لیتر 6/3 به 2 از چکانقطره دبی تغییر -1
 ایقن  کقه یطوربه. است شده خا  شدگی خیس الگوی افزایش
 در و بقوده  افققی  جهت در مترسانتی 33 نصب عم  در افزایش
 داشته بروز عمقی نفوذ صورتبه بیشتر مترانتیس 54 نصب عم 
 .است

 تغییقرات  میقزان  در را تأثیر بیشترین الترا  نصب عم  -2
کقه  طقوری بقه . اسقت  داشته خا  در آب حرکت روند و رطوبت
 کقامالً  متقر سانتی 54 و 33 نصب عم  دو در رطوبتی پیاز شکل

 وبقت رط بیشترین مترسانتی 33 نصب عم  در. باشدمی متفاوت
 عمق   در کقه یدرحقال  گقردد مقی  مشاهده خا  سطحی الیه در

 عمق   همقان  در رطوبقت  میزان بیشترین متریسانتی 54 نصب
 .است افتاده اتفاق

 چکقان قطره محل نزدی  در رطوبتی تغییرات بیشترین -3
 تغییقرات  شقود  گرفتقه  فاصله آبده لوله از چه هر و افتدیم اتفاق

 بافقت  ایقن  در کقه  داد نشان نتایج. شودمی ناچیز بسیار رطوبتی
 2 دبقی  در تغییقرات  ایقن  آبیاری، ساعت 5 زمانمدت با و خا 
 بقر  لیتقر  6/3 دبی در و یمترسانتی 33 تا حداکرر ساعت بر لیتر

 گرفتقه  صقورت  چکقان قطقره  متریسانتی 43 تا حداکرر ساعت
 .است

 عمق   از شعریه صعود( شنی لوم) خا  بافت به توجه با -5
 بیشقتر  متقری سقانتی  54 عمق   به نسبت یمترانتیس 33 نصب
 .افتدیم اتفاق

 را خقا   سقط   از تبخیقر  زیرسطحی آبیاری از استفاده -4
 در خصوصبه دهدیم کاهش سطحی ایقطره آبیاری به نسبت
 .یمترسانتی 54 نصب عم 

 در و متقر سقانتی  33 نصب عم  تیمار در رطوبت میزان -6
 سقطحی  الیقه  در آبیاری زمان ایشافز با چکانقطره دبی دو هر

 .کندیم پیدا افزایش خا 

 به زیرسطحی آبیاری از استفاده در شودمی پیشنهاد بنابراین
 چنانچقه . شود کافی دقت مورداستفاده گیاهان نو  و خا  بافت
 کققه گیاهققانی و بققذر یزنققجوانققه بققرای آبیققاری نققو  ایققن از

 حاوی) آبده هایلوله است بهتر گردد استفاده دارند سطحییشهر
. گردنقد  کارگقذاری  خقا   یمترسانتی 33 عم  در( چکانقطره

 به رطوبت رساندن و خا  سط  از تبخیر کاهش برای همچنین
 محصقوالت  یقا  درختقان  آبیقاری  برای است بهتر تریینپا اعماق
 ققرار  یمتقر سقانتی  54 عم  در هالوله این عمی  یشهبار زراعی
 صقعود  تقر یق  دق بررسی برای ودشمی پیشنهاد همچنین. گیرند
 متفقاوت  هقای بافقت  در تحقیق   ایقن  خا  اعماق از آب شعریه

 نزدیق   در رطوبقت  میزان باشد یرپذامکان چنانچه و شود انجام
 کارگقذاری  یمتقر سقانتی  54 عم  در مرالً که چکانیقطره ی 
 تغییقرات  میزان آبیاری ساعات تغییر با تا گیریاندازه است، شده

 عمقودی  و افققی  جهات در و خا  مختلف هایالیه در رطوبت
 .آید به دست خا 

 

 قدردانی و تشکر

 مسقعود  مهندس آقای از نویسندگان است الزم وسیله بدین
 و نصقب  بقا  مقرتبط  مسقائل  خصقوص  در کقه  جهانشاهی افشار

 بقه  ققدردانی  و تشقکر  نمودنقد  شقایانی  کمق   طرح سازییادهپ
 .آورندعمل
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Moisture Distribution Pattern in Sandy Loam Soil from a Subsurface Point Source 

 
A. Eslami1* and H. Naghavi2 

 

Abstract 

 
Due to the decline in the quality and quantity of water resources in most part of country a sustainable use of 

pressurized irrigation systems is required. Herein subsurface drip irrigation as one of the micro irrigation system has 

been introduced, which reduces evaporation from the surface of soil. Hence, a research project with two treatments of 

emitter discharge (2, 3.6 liters per hour) and 2 depths of emitter installation from soil surface (30 and 45 cm) were 

conducted in a soil devoid of vegetation in Kerman research station. The aim of the project was study the effect of the 

installation depth and discharge of emitter on variation of soil moisture distribution. The results showed that in sandy 

loam soil texture and according to the properties of soil capillaries, major of water movement has been from emitter 
installation depth on 30 cm toward soil surface layer. While at emitter installation depth on 45 cm, curves of soil 

moisture pattern in horizontal and vertical direction were symmetric modes. Also, the emitter discharge increased from 

2 to 3.6 lph at a depth of 30 cm, increases the lateral movement of water in the soil, but in the installation depth of 45 

cm, significantly due to changes has been in soil moisture in the lower layers as well . 
 

Keywords: Reduce evaporation, subsurface drip irrigation, wet distribution pattern, wet zon. 
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