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  چکیده

این عامل باعث روي آوردن هـر  . باشدوالت کشاورزي محدودیت منابع آب میدر شرایط آب و هوایی ایران مشکل اصلی در راه افزایش تولید محص
اي زیرسـطحی اسـت کـه طراحـی و مـدیریت صـحیح ایـن        ها، آبیاري قطـره از جمله این سامانه. هاي آبیاري تحت فشار شده استتر به سامانهچه بیش

هـا را  چکـان ذي خاك، آگاهی از چگونگی توزیع رطوبت خاك از اطراف محل قطرهمنظور کاهش تلفات آب و استفاده مطلوب از آب و مواد مغها بهسامانه
بنـدي خـاك، همگنـی    و روند پیشروي جبهه رطوبتی در خاك به عوامل مختلفی شامل بافت و الیه) قطر و عمق خاك خیس شده(شکل . کندطلب می

-اي در زمینه چگونگی توزیع رطوبت در قطرهاز این رو مطالعه. اردخاك، شدت پخش آب، رطوبت اولیه خاك، شیب زمین و حجم آب مصرفی بستگی د
نتایج حاصل نشان داد که رطوبت در خاك داراي بافت لوم دیرتر از بافت سـیلتی  . هاي زیرسطحی در دو بافت لوم و سیلتی لوم صورت گرفته استچکان

هـاي خـاك منطقـه و پدیـدار شـدن      با توجه به بافت .شدخاك ظاهر  در سطح ترطوب ،ها در هر دو باغنصب لولهکم دلیل عمق و به . شودلوم ظاهر می
  . ها افزایش یابدشود عمق کارگذاري لولهرطوبت روي سطح خاك پیشنهاد می

  
  آبیاري تحت فشار، طراحی و مدیریت صحیح، منابع آب  :کلیدي هاي واژه
  

   1 مقدمه
ی و استفاده آبیکی از راهکارهاي مؤثر در جهت تعدیل شرایط کم 

هاي آبیاري نوین بهینه از منابع آب موجود در کشور، استفاده از سیستم
این روش آبیـاري خـود بـه دو    . باشداي میمانند سیستم آبیاري قطره

در حال حاضـر محققـان   . صورت سطحی و زیرسطحی قابل اجرا است
اي زیرسطحی بیان داشـتند اسـتفاده از   با ارزیابی سیستم آبیاري قطره

هاي اخیر موجب بهبود وضعیت راندمان آبیاري به این سیستم در سال
در چنـد سـال اخیـر اسـتفاده از سیسـتم      . درصد شده است 95میزان 

اي زیرسـطحی در کشـورمان از طـرف متولیـان بخـش      آبیاري قطـره 
هاي بسـیار زیـاد   کشاورزي مورد توجه قرار گرفته و با شمردن قابلیت

اي سطحی، کشاورزان را براي بیاري قطرهبراي این سیستم نسبت به آ
در . انداستفاده از این سیستم آبیاري براي مزارع و باغات ترغیب نموده
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ها و محاسبه فاصـله  اي براي بدست آوردن آرایش الترالآبیاري قطره
بایسـت از شـکل توزیـع    ها مـی چکانها و نیز فاصله بین قطرهبین آن

العات کافی داشت تا بتـوان یـک   رطوبت در داخل خاك مورد نظر اط
فاصله مناسب را با ماکزیمم یکنواختی توزیع آب داشت و گیـاه بتوانـد   
در بهترین شرایط ممکن از لحاظ آب موجود براي استفاده رشد نماید، 

اي زیر سطحی عمق نصـب  در صورت استفاده از سیستم آبیاري قطره
هاي زیر نصب لولهعمق . گرددچکان نیز به موارد فوق اضافه میقطره

سطحی تحت تأثیر نوع گیاه، نوع خاك، شرایط آب وهوایی و عملیـات  
متـر متغیـر   سـانتی  70تـا   2باشد ولی معموالً این عمق بین زراعی می

منظـور بررسـی توزیـع رطوبـت در     بـه )  1391(خلیلـی و همکـاران   . است
اي زیرسطحی تحقیقـی بـا دو عمـق کارگـذاري     سیستم آبیاري قطره

،  2(، سه مدت کـارکرد  )متريسانتی 50و  40(چکاندار هاي قطرهلوله
لیتـر   5/3متر و دبـی  سانتی 50هاي چکانبا فاصله قطره) ساعت 6، 4

به دلیل تشـکیل پروفیـل رطـوبتی پیوسـته در     . در ساعت انجام دادند
لیتـر در   5/3ها از یکدیگر براي دبـی  چکانپیشروي افقی فاصله قطره

-و یک نوار خیس شده نسبتاً یکنواخت ایجاد می ساعت مناسب است
متـر  سـانتی  50لذا بر اساس نتایج این تحقیق عمق کارگـذاري  . گردد

هـاي  چکـان اي زیرسطحی با فاصله قطـره هاي آبیاري قطرهبراي لوله
. لیتر در ساعت در خاك لومی پیشـنهاد شـد   5/3متر و دبی سانتی 50
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بـا بررسـی تـأثیر کـاربرد پوشـش      در تحقیقـی   )1391(لنجابی و همکاران
سطحی را در الیسیمتري در ژئوتکستایل بر پیاز رطوبتی در آبیاري زیر

) بافتـه و نبافتـه  (هاي مختلف متري و پوششسانتی 30و15،  0اعماق 
تري روي پروفیل رطوبتی دارد نشان دادند که پوشش نبافته تأثیر بیش

 30متر در زمـان  انتیس 37به 27شده را از نبافته عرض خیسو پوشش
دقیقه و بـه طـور کلـی     60متر را در زمان سانتی 45به  37دقیقه و از 

شـده در  استفاده از پوشش باعث کاهش عمق و افزایش عرض خـیس 
دار یک در صد گردیده و این تـأثیرات در پوشـش نبافتـه    سطح  معنی

ر بـه منظـو   )1386(سـیاري و همکـاران    .تر از پوشش بافته شده بـود بیش
سـطحی  اي زیرمطالعه و بررسی توزیع رطوبت در سیستم آبیاري قطره

، سه ) مترسانتی 60و 30(هاي شور طرحی با دو عمق کارگذاري با آب
و سـه  ) متريسانتی 60 - 90و  30 -60و  0- 30(برداري عمق نمونه

) متـري سـانتی  200و  100و  0(بـرداري  از تنـه درخـت    فاصله نمونه
جام دادند و مشاهده کردند که توزیع رطوبت در اطـراف  درسه تکرار ان

ها و نوع خـاك  هاي مدفون وابسته به عمق کارگذاري لولهچکانقطره
برداري در سطح با توجه به تحلیل انجام شده تنها اثر عمق نمونه. دارد

ترین درصد رطوبت وزنی مشاهده شـده  بیش. دار گردیددرصد معنی 5
 90 -60و متعلق بـه عمـق    79/12ري برابر براي هر دو عمق کارگذا

مشـاهده   45/8و برابر  0-30ترین مقدار در عمق کم. متري بودسانتی
تـر در  داري رطوبـت بـیش  متري به دلیل نگـه سانتی 60عمق . گردید

. تر نمک پیشنهاد شدقابل استفاده گیاه و تجمع کمخاك و افزایش آب
یک خاك سیلتی لومی تقریبـاً  نتایج آربت و همکاران نشان داد که در 

 9/0، 6/0، 3/0ها از یکـدیگر  چکانخشک، در حاالتی که فاصله قطره
ها به نسبت تري در حالت موازي براي لولهمتر بود رطوبت بیش 2/1و 

کنـد و ایـن پدیـده    ها در جهت عرضی پیشروي میحالت عمودي آن
ي فاصـله  هـا بـه  چکـان تواند توزیع رطوبت را در حالتی که قطـره می

ها قرار گرفتنـد را جبـران نمایـد و یـک نـوار      دورتري از هم روي لوله
-چنین عنوان نمودند فاصله قطرههم. پیوسته از رطوبت را ایجاد نماید

) wp(وري آب داري بر عملکرد ذرت و درصد بهرهها تأثیر معنیچکان
روي تحقیقی را بر  آکار و همکاران. (Arbat et al, 2010 )نشان نداد

داري بر هاي مختلف آبیاري تأثیر معنیخاك لومی انجام دادند و حجم
عمق پیاز رطوبتی داشت ولی بر شـعاع پخشـیدگی آب در سـطح اثـر     

-به طور کلی نتایج نشان داد که شدت پخش بیش. داري نداشتمعنی
تـر آب و  اي باعـث گسـترش بـیش   تر آب، در سیستم آبیـاري قطـره  

سـیال و  . (Acar et al, 2009)خواهد شد  افزایش حجم پیاز رطوبتی
-همکاران عنوان کردند در اثر افزایش فشار سیستم در آبیاري با سفال

عمـق  . تري پیدا خواهد کـرد هاي زیر سطحی پیاز رطوبتی ابعاد بزرگ
ها از یکـدیگر بـر روي میـزان    چکاني قطرهنصب نیز بسته به فاصله

پتانسیل . تأثیر گذار است )رسیدن و نرسیدن آب به سطح خاك(تبخیر 
به مقدار ناچیزي بر ) نیروي کاپیالري(صعود آب به سمت سطح خاك 

روي حجم کاربردي تأثیر گذار است ولـی خصوصـیات هیـدرولیکی و    
طوریکـه در  ترین تأثیر را بر ابعاد پیاز رطوبتی دارند بهبافت خاك بیش

تـر  درشت هايتر به صورت افقی و در خاكهاي ریز توسعه بیشخاك
پاتـل و همکـاران   . (Siyal et al, 2009)توسعه عمودي خواهد بـود  

لیتـر در سـاعت    2چکـان  عنوان کردند در خاك شنی بـا دبـی قطـره   
متر از سطح خـاك  سانتی 30تر از رطوبت خاك براي اعماق نصب کم

متر خواهد بود و سانتی 60شدگی حدود و عرض خیس% 18تر از بیش
ترین مقدار متر زیر سطح خاك بیشسانتی 30و  20براي اعماق نصب 

متـر تجمـع یافتـه    سانتی 60و  45، 30رطوبت قابل استفاده در اعماق 
لـی و همکـاران توزیـع جبهـه      .(Patel and Rajput, 2008)بـود  

اي براي دو خاك لوم و شن مـورد بررسـی   رطوبتی را در آبیاري  قطره
ی در مقطع افقی و عمودي را توان شکل توزیع رطوبتقرار دادند که می

ها براي تـأثیر دبـی آب کـاربردي بیـان     آن. با توابع نمایی نشان دادند
کردند که با افزایش دبی توزیع افقی رطوبت افزایش خواهد یافت و با 

 کنـد  کاهش دبی توزیع رطوبتی در جهت عمودي افـزایش پیـدا مـی   

.(Li et al, 2004)     بتی را در توربون و همکـاران شـکل توزیـع رطـو
هاي متفاوت مورد بررسی قرار دادند و بیان ها و ساختمانخاك با بافت

کردند که عالوه بر بافت خاك، ساختمان خاك نیـز بـر شـکل توزیـع     
. (Torburn et al, 2003)رطوبتی در خاك تأثیر قابـل تـوجهی دارد   

سـطحی  اي زیرالم و همکاران نشان دادند که در سیستم آبیاري قطره
هـاي آبیـاري   تري از خاك در مقایسه بـا سـایر سیسـتم   کوچکحجم 

دهی محصول محدود گردد اگر چه تحت این شرایط ریشهمرطوب می
برنـد  شود ولی محصوالت از دفعات آبیاري در این روش سـود مـی  می

(Lamm et al, 2003).   توزیـع رطـوبتی در آبیـاري    فیلیپ و همکـاران
 20ها یـک متـر و عمـق نصـب     اي زیر سطحی با فاصله الترالقطره

اي و منبع سطحی در خاك لـومی مـورد   متر را در دو منبع نقطهسانتی
اي رطوبت به سطح بررسی قرار دادند و عنوان کردند که در منبع نقطه

خاك رسیده در حالی که در سیستم منبع سطحی، سطح خاك خشک 
از  .philip and warren(2003)تر بود و شکل توزیع رطوبتی کوچک

گرفـت   تـوان نتیجـه  تحقیقات صورت گرفته در زمینه پیاز رطوبتی می
عرض و عمیـق و  هاي داراي بافت سبک کمکه پیاز رطوبتی در خاك

در . باشـد عمـق مـی  هاي داراي بافت سنگین عـریض و کـم  در خاك
هاي با دبی زیاد فقط به درصـد افـزایش   چکانصورت استفاده از قطره

هـاي آبیـاري   در سیسـتم . شـود ن افزوده میچکارطوبت اطراف قطره
اي زیرسطحی در صورت سبک بـودن بافـت خـاك کارگـذاري     قطره
-ها در عمق بیشتر، سنگین بودن بافت خاك لولهها در عمق کملوله
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اطـراف   چنین در صورت استفاده از پوشـش شوند و همتري نصب می
وبـت در  درصـد رط  اي زیرسـطحی بـه  ها در آبیاري قطـره چکانقطره

  . شودجهت افقی و عمودي افزوده می
  

  هامواد و روش
این تحقیق در باغ پرتقال و هلو واقع در حومه شهرستان کردکوي 

منطقه محل اجراي طـرح در محـدوده    .در استان گلستان انجام گرفت
دقیقـه شـمالی و    47درجـه   36دقیقه شرقی و  10درجه  54جغرافیاي

-اقلیم منطقه بر اساس تقسـیم . باشدیمتر از سطح دریا م 155ارتفاع 
سیستم آبیاري مورد اسـتفاده  . شودبندي دومارتن معتدل محسوب می

که مشخصـات آن  . باشداي زیرسطحی میدر این تحقیق از نوع قطره
  . آورده شده است 1در جدول 

 1هاي خاك تا عمـق  از منطقه محل آزمایش در هر مزرعه نمونه
متري تهیه و براي تعیین وضعیت بافت نتیسا20هاي متري و با فاصله

خاك منطقه مورد مطالعه در اعماق مختلـف و درصـد رس، سـیلت و    
شن و وزن مخصوص ظاهري به آزمایشگاه ارسال داده شده که نتایج 

 .نمایش داده شده است 2آن در جدول 
هاي مربوط به دو باغ هلو در جدول فوق مشخصات فیزیکی خاك

بافت خاك به دلیل مرتبط بودن بـا هـدایت   . است و پرتقال ارائه شده

هیدرولیکی خاك و میزان نگهداشت آب در خـاك، تـأثیر زیـادي بـر     
اي زیرسطحی هر چه بافـت  در آبیاري قطره. شدگی داردالگوي خیس

خاك ریزتر باشد بهتر است چون باعث افـزایش پیشـروي رطوبـت در    
آزمایشات خاك منطقه نتایج . شودها میچکانجهت افقی در زیر قطره

 0-100نشان داد باغ پرتقال داراي بافت سیلتی لـوم در تمـام اعمـاق    
متـري و  سانتی 0-60متري و باغ هلو داراي بافت لوم در اعماق سانتی

 بررسـی  بـراي  .متري بـوده اسـت  سانتی 60-100لوم شنی در اعماق 
 و بیاريآ اولین از پیش و آبیاري فصل ابتداي در رطوبت، تغییرات روند
 میانی ، تکامل ابتدایی، مرحله( رشد مراحل از یک هر اواسط چنینهم

ابتـدایی، یـک سـوم،    (التـرال  4آبیاري،  از بعد ساعت 24 و) انتهایی و
 دومـی  از اولـی،  چکانقطره از ردیف اول و) دوسوم، انتهایی از مانیفلد

-قطره آخري از و سوم دو چکانقطره سومی از سوم، یک چکانقطره
 90و 30،60 فواصـل  در سپس .براي آزمایش انتخاب شدند آخر چکان
 چکـان، از و در یـک محـور شـعاعی قطـره     چکانقطره از متريسانتی
 هـا آن متريسانتی 80-100و 60-80 ،40-60 ،20-40 ،0-20 اعماق
-اندازه جهت هانمونه سپس. گرفت صورت خاك از وزنی بردارينمونه
نمـایی کلـی از    1شکل  در .گردید منتقل آزمایشگاه به رطوبت، گیري

 برداشـت  چگـونگی  2در شـکل  . دهـد گیري را نشـان مـی  نقاط نمونه
 . است شده داده نشان چکان قطره اطراف در رطوبت

  
  مشخصات سیستم مورد مطالعه -1جدول

  ان براي هر درختچکتعداد قطره  )L/h(چکاندبی قطره  چکاننوع قطره  فاصله درختان  تعداد مانیفلد  )ha(مساحت  باغ
  پرتقال
  هلو

6  
3  

3  
3  

6*6  
5*5  

  داخل خط
  داخل خط

4  
4  

12  
9  

  
  هاي باغ هلو و پرتقالمشخصات فیزیکی خاك - 2جدول 

وزن مخصوص 
  ظاهري

پژمردگی دائم 
 (%)وزنی

  ظرفیت زراعی
 باغ  )cm(عمق (%)رس (%)سیلت (%)شن بافت خاك  (%)وزنی 

46/1 
45/1  
35/1 
41/1 
43/1 

8 
1/8 
4/8 
3/8 
22/8 

32/26 
65/27  
55/28 
5/27 
78/27 

 لوم سیلتی
 لوم سیلتی
 لوم سیلتی
 لوم سیلتی
 لوم سیلتی

2/37 
2/35 
2/31 
2/29 
2/35  

54 
56 
62 
62 
56 

8/8 
8/8 
8/6 
8/8 
8/8 

20-0  
40-20  
60-40  
80-60  
100-80 

  
  

  پرتقال

23/1  
24/1  
25/1  
3/1  
36/1 

59/9  
43/9  
17/9  
75/6  
63/6 

58/26  
6/26  
64/26  
3/21  
52/21 

 لوم
 لوم
 لوم

 لوم شنی
 لوم شنی

8/44 
8/38 
8/38 
8/54 
8/60 

30 
36 
38 
22 
18 

2/25 
2/25 
2/23 
2/23 
2/21 

20-0  
40-20  
60-40  
80-60  
100-80 

  
  
 هلو
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 گیري در باغاتنمایی از نقاط نمونه - 1شکل 

  

                        
  چکانهچگونگی برداشت رطوبت اطراف قطر - 2شکل 

  

  نتایج و بحث
تـرین  شـود بـیش  همان طور که مشاهده مـی  3با توجه به شکل 

هـا در  چکـان باشد چون قطـره هاي مختلف میدرصد رطوبت در عمق
-براي مثـال در قطـره  . اندهاي یکسانی در زیر خاك نصب نبودهعمق

 20چکـان در زیـر خـاك    ، اگر چه عمق نصـب قطـره  1چکان شماره 
سـاعت بعـد از    24شد اما بـه دلیـل برداشـت رطوبـت     بامتر میسانتی

متر بـه دسـت آمـده    سانتی 30آبیاري ماکزیمم مقدار رطوبت در عمق 
 .است

چکان قرار دارد به جهات مختلف حرکـت  اي که قطرهآب از نقطه
تر از جهـات دیگـر   کرده که حرکت آب در خاك به سمت پایین بیش

کـه  . روي کاپیالري بوده استتر از نیچون مقدار نیروي ثقل بیش. بود
تفاوتی که بـین  . نیز به همین نتیجه رسیدند) 1391(حسینی نیا و همکاران 

 3و2هـاي  چکـان بـا قطـره   4و 1چکان شـماره  توزیع رطوبت دو قطره
باشـد  مـی  4و1چکان وجود دارد غیر همگن بودن بافت خاك دو قطره

-ا سرعت بیشتر بوده و آب ببه پایین درصد شن بیش 60که از عمق 
توان از نتایج ایـن چهـار   آنچه می. کندتري به سمت پایین حرکت می

باشد ذکر نمـود آن  ها همسان میصورت مشترك بین آننمودار که به

تـراز  ها خطـوط هـم  چکاناست که در تمامی نمودارها در اطراف قطره
کننده توزیـع  باشد که این مطلب بیانرطوبت داراي فواصل زیادي می

دلیـل اصـلی   . باشـد هـا مـی  چکـان واخت رطوبت در اطراف قطـره یکن
توان باال بودن درصـد رس خـاك منطقـه در    یکنواختی این امر را می

لذا هر چه بافت خاك داراي درصـد رس  . ها دانستچکاناطراف قطره
اي زیرسـطحی  تري باشد توزیع رطوبت در سیستم آبیاري قطـره بیش

ایج این قسمت با نتـایج بـه دسـت    تري است نتداراي یکنواختی بیش
اعـالم داشـتند بـا     (Peter et al,2003)آمده توسط پتر و همکـاران  

تـر  افزایش مقدار ذرات رس خاك، پیاز رطوبتی به صورت کروي بیش
میـزان   4و1چکـان شـماره   در قطره. خوانی داشتشود هممشاهده می

متـر  تیسان 50اي که، در عمق گسترش رطوبت کم بوده است به گونه
باشد، در حـالی کـه   می% 5/18و % 5/19رطوبت وزنی به ترتیب برابر 

-مـی % 24چکان دیگر در همین عمق رطوبت وزنی حدوداً قطره 2در 
ها توسط ذرات خاك و یا ریشه باعـث ایـن   چکانگرفتگی قطره. باشد

  .  امر شده است
-شود بـیش طور که مشاهده میبا توجه به نمودارهاي ذیل همان

در  4تـا   1هـاي شـماره   چکـان ن میزان تغییرات رطوبت در قطـره تری
ها چکاندلیل نصب مختلف قطرهباشد که این امر بهاعماق مختلف می
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سـاعت   24و به دلیل برداشت رطوبت . در زیر خاك اتفاق افتاده است
تـر از عمـق نصـب    بعد از آبیاري ماکزیمم مقدار رطوبت کمـی پـایین  

و  1هاي شماره  چکانپروفیل رطوبتی در قطره .باشدها میچکانقطره
اعماق رفته که دلیل ایـن امـر   چکان تشکیل نشده و بهاطراف قطره 2

و عمـق   1چکان شـماره  در قطره 30-100ها در عمق وجود سنگریزه
باشد کـه باعـث کشـیدن شـدن     می 2چکان شماره در قطره 100-50
 .تر رطوبت به سمت پایین شده استبیش

 4و  3هاي شـماره  چکانزیع رطوبت بعد از آبیاري در قطرهولی تو

. چکان تشکیل شده اسـت و تلفـات نفـوذ عمقـی نـداریم     اطراف قطره
طـور کـه مشـاهده    مقادیر رطوبت بعد از آبیاري در جهت افقی همـان 

بـرداري شـده   چکان نمونهقطره 4شود داراي توزیع یکسانی در هر می
چکـان درصـد رطوبـت    فتن از قطـره طوري که با فاصله گـر . باشدمی

بررسی روند توزیع رطوبـت بعـد از آبیـاري نشـان     . کاهش یافته است
میزان گسترش توزیع رطوبت کم بوده  2چکان شماره دهد در قطرهمی

 .است

  
A                                                                                            B  

  
C                                                                                               D  

  نمودار توزیع رطوبت در جهت افقی و عمودي مربوط به باغ هلو - 3شکل 
A :1چکان شماره قطره ،B :2چکان شماره قطره  ،C :3چکان شماره قطره  ،D :4چکان شمارهقطره  

 

متر درصد افزایش رطوبت تنهـا  سانتی 50اي که، در عمق گونهبه
چکـان دیگـر در همـین عمـق     قطره 3بوده است، در حالی که در % 2

-باشد دلیلی که براي این امر مـی می% 7درصد افزایش رطوبت حدود 
چکـان در آن نقطـه توسـط ذرات    توان ذکر نمود امکان گرفتگی قطره
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چکـان  قطـره  3با  2چکان شماره مقایسه قطره. باشدخاك یا ریشه می
دیگر نشان داد که با کاهش دبـی توزیـع رطوبـت در جهـت عمـودي      

باشد و با افزایش میزان دبی توزیـع افقـی رطوبـت    تر از افقی میبیش
دست آمده با نتـایج حاصـله از پـژوهش    نتایج به. افزایش خواهد یافت
(Li et al ,2003)     یـع افقـی   که اعالم داشـتند بـا افـزایش دبـی توز

رطوبت افزایش خواهد یافت و با کاهش دبی توزیع رطوبتی در جهـت  
اي نکته قابـل برجسـته  . خوانی داشتکند، همعمودي افزایش پیدا می

شـود ایـن اسـت کـه پیـاز      که در تمامی نمودارهاي ذیل مشاهده مـی 

متـر بـه سـطح    سانتی 20-40ها از رطوبتی براي عمق کارگذاري لوله
 Sayari et)نتایج به دست آمده با نتایج حاصله از  .خاك رسیده است

al, 2007)  متـري تحقیقـی   سانتی 60و  30که با دو عمق کارگذاري
 30انجام دادند و اعالم داشتند در صورت استفاده از عمـق کارگـذاري   

رسد در حالی که در عمـق  متري پیاز رطوبتی به سطح خاك میسانتی
تري از سطح خاك طوبتی فاصله بیشمتري پیاز رسانتی 60کارگذاري 

  . خوانی داشتدارد، هم

  

  

  
  توزیع رطوبت در جهت افقی و عمودي در باغ پرتقال - 4شکل 

A :1چکان شماره قطره ،B :2چکان شماره قطره  ،C :3چکان شماره قطره  ،D :4چکان شمارهقطره  
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  گیري و پیشنهاداتنتیجه

قـال و هلـو کـه داراي بافـت     بررسی توزیع رطوبت در دو بـاغ پرت 
باشند نشان داد که در خاك لـومی  لوم و لوم میخاك به ترتیب سیلتی

چنین شود و هملوم ظاهر میرطوبت دیرتر از خاك داراي بافت سیلتی
دلیـل  و بـه  . تر از لوم بودتوزیع افقی رطوبت در خاك سیلتی لوم بیش

وبت خاك ظاهر ها از سطح خاك در هر دو باغ رطعمق نصب کم لوله
هاي خاك منطقـه و پدیـدار شـدن رطوبـت روي     با توجه به بافت .شد

 . ها افزایش یابدشود عمق کارگذاري لولهسطح خاك پیشنهاد می
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Emitters Subsurface Distribution of Soil Moisture the Soil in Different Tissues 
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Abstract 
The climatic conditions of the main problem in increasing agricultural production and water resources are 

limited. These factors turning  more and more to the pressurized irrigation systems. Among these systems, 
subsurface drip irrigation. The design and proper management of these enterprises to reduce water loss and 
optimal use of water and soil nutrients, soil moisture distribution around the dropper knowing how to demand. 
Shape (diameter and depth of wet soil) and the wetting front in the soil on many factors including texture and 
layers of soil, soil homogeneity, intensity of water, soil moisture content, slope of the land and water volume 
depends. The study of the distribution of moisture in the loam and silt loam subsurface Emitters taken. The 
results showed that the moisture in the soil with loam, silty loam texture will appear later. And because of the 
shallow depth of the pipes in both the garden, the moisture in the soil surface appearance. According to soil 
texture and appearance of moisture on the soil surface is recommended depth will increase tubes. 

 
Keywords: Irrigation, Design and sound management of water resources 
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