
 مجله پژوهش آب ايران
 )۱۷۷- ۱۶۳( ۱۳۹۹/ زمستان ۳۹/ پياپي ۴/ شماره ۱۴جلد 

  
  

  مقاله پژوهشی
  

  بوشهر دشتستان شهرستان در شده اجراي اقطرهي اريآبي هاسامانهي فني ابيارز
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  دهيچک
  

ي اريآب ةسامان پنج ،قيتحق نيا در .شود يابيارز هاآن عملکرد ديبا ،ياقطره ياريآب يهاسامانه ةنيبه کارکرد نييتعي برا
 سوم، يک ،ييابتدا ترالال چهار روي هاارزيابي و انتخاب کار حال در لدومانيف يک سامانه هر از .شدي ابيارز بوشهر دري ا قطره

 شانزده محل در آب حجم ۳۲ و ترالال لوله انتهاي و ابتدا در فشار هشت لدوفيمان هر در گرفت. صورت انتهايي ترالال و سوم دو
 وي شيآزما لدوفيمان ورودي فشار حداقل .شد محاسبه پخشي کنواختي و هاچکانقطره يدب متوسط .آمد دست به درخت

 اطالعات آوريجمع از پس شود. نييتعي دب حيتصح عامل وي بازده کاهش فاکتور تا شدي ريگاندازه کار حال در لدهايوفيمان
 ةبازد و نييپا ربع کاربردي واقع ةبازد ،هاچکانقطره از آب پخشي کنواختي مانندي ابيارز عوامل کلر و اميمر و scs روش هب

 در ٪۱۲/۹۲ تا M5 سامانه در ٪۹۸/۷۷ از سامانه در آب پخشي يكنواخت که داد نشان جينتا .شد محاسبه نييپا ربع ليپتانس
 اب نيپاي ربع كاربردي واقعي بازده و ٪۱۸/۷۰ و ۹۱/۸۲ مقادير اب نيپاي ربع كاربرد ليپتانس يبازده بود. ريمتغ M3 سامانه
 نيا متوسط تا خوب تيوضع ةدهندنشان که آمد دست به M5 و M3 سامانه در بيترتبه درصد ۹۸/۷۷ و ۱۲/۹۲ مقادير
 نامناسب تعداد و آرايش علتبه شده سيخ سطح بودن كم ،يبررس مورد يهاسامانه عمده مشكلي كل طوربه .بود هاسامانه

 ،ريبياآ آب عمق دنبو نامناسب سامانه، در فشار توزيعي يكنواخت عدم لوپ،ي هاحلقه مناسبي گذاريجا عدم ها،چكانقطره
  .است برداربهره مهارت و دانش بودن نيپاي و يعزتو يکنواختی کاهش

  
  پخش.ي کنواختي لر،يالنژ اشباع شاخص ،يابيارزي هاشاخص ن،ييپا ربعي بازده :يديکلي هاواژه
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  مقدمه
 ويي غذا مواد به ندهيفزا ازين و تيجمع شيافزا به توجه با

 خشکمهين و خشک ةمنطق در رانيا گرفتن قرار ليدلبه
 زانيم بودن باال و آب منابع بودن محدود نيهمچن جهان،

 کشور در لمسائ نيترعمده از ،آب بحران لهأمس ر،يتبخ
 نيريش آب مصرف ٪۸۰ از شيب کهنيا به توجه با .است

 استي کشاورز بخش در کشور آب از ٪۸۸ از شيب و ايدن
 مسئوالنتا  است شده سبب امر نيا .)۱۳۹۶ ،يخي(ش

 که آورند روي ييهاسامانه از استفاده به کشاورزي بخش
 که هاسامانه نيا ازي کي .دشو ارييآب يبازده شيافزا باعث

 ايقطره ارييآب ةسامان ،دارد امر نيا دريي سزاهب ريتأث
 ارييآب ةسامان رد ).۲۰۱۰ سمونک، و کندلوس( است
 شده کنترل و قيدق صورتبهيي غذا مواد و آب اي،قطره

 تحت سپس ،شده خاك وارد ها چکان قطره از عبور از پس
 شونديم شهير ةمنطق وارد اينهيموئ وي ثقل روهايين ريتأث
 ايقطره ارييآب يهاسامانه ).۲۰۰۴ همکاران، و نکيکار(

 کي ،باال يبازده با آب عيتوز در مناسب توانمندي نظر از
ي شرطبه ،است آب منابع از استفاده براي مطمئن حل راه
 دقت با سامانه برداريبهره و اجرا ،يطراح انتخاب، که
 تيموفق ).۱۳۹۱ ،يريپ( شود انجامي اصول طوربه وي کاف

 اجراي و قيدقي طراح را ايقطره ارييآب ةسامان کي
 توأم برقراري مواقع شتريب در .دکر خواهد نيتضم مناسب،

 هري دانيمي ابيارز با نيبنابرا ؛افتدينم اتفاق شرط دو نيا
 هاآن تيوضع شيپا و هاسامانه نيا بار کي چندوقت

 نهيزم و بردي پ هاآن قوت و ضعف نقاط به توان يم
 هايوهيش اتخاذ و اصالح با را هاآن از بهتر برداري بهره
   .)۱۳۸۷ ،ياحمدآل( دکر فراهمي تيريمد ديجد

 در رييگاندازه بر که را ارييآب ةسامان هر ليتحل يطورکلبه
 باشد استوار سامانه کار هنگام در و مزرعه يواقع تيوضع

  ي ابيارز از هدف ).۱۹۸۷ کلر، و اميمر( نامنديم يابيارز
 تينها در و سامانه موجودي هايبازده نييتع عمده طوربه

 و شده انتخاب استاندارد با سهيمقا موجود، وضعيي شناسا
 جهت دري عمل وي علمي شنهاداتيپ و کارهاراه جهينت در

 واقع در .استي اريآب سامانه عملکرد وي بازده شيافزا
ي طراح سامانه که پردازديم تيواقع نيا به سامانهي ابيارز

 ،يصالح( است دهيرسي طراح اهداف بهي زانيم چه تا شده
ي هاسامانه مشکالت و ليمسا يبررس و يابيارز ).۱۳۸۳

 پژوهشگران توسط رياخ هايسال يط در ياقطرهي اريآب
 و وماري ؛۲۰۱۰ همکاران، و اکر( است شده گزارشي اديز

 )۱۳۹۸( همکاران و گل دشتي نيش ).۲۰۱۱ همکاران،
ي ابيارز شکرين مزارعي برا راي اقطرهي اريآبي هاسامانه
 که داشتند انيب ،آمده دست به جينتا به توجه با و کردند
 و هاچکانقطرهي کل عملکرد نظر ازي ابيارز مورد سامانه

 قرار خوب و خوب نسبتاًي  محدوده در عيتوزي کنواختي
 ةتجرب نياول کهنيا به توجه با کردند شنهاديپ آنان دارد.
 است، شکريني اراض دري رسطحيزي ا قطره ستميس نصب
 انجام تريطوالني هادورهي براي ابيارز مطالعات است الزم
ي اريآبي هاسامانه )۱۳۹۷( همکاران وي صالح شود.
 شمال در راي جيب کاشت دستي هاجنگل دري ا قطره
 را سامانهي کنواختي بيضر نآنا کردندي ابيارز کرج

 نظر از سامانه نيا داشتند انيب و آوردند دستبه ۱۶/۴۵٪
 همکاران و بوالرباح .نداردي خوب تيفيک اراج وي طراح

ي ابيزار را ماروکو دري اقطرهي اريآبي ها ستميس )۲۰۱۹(
 در پخشي کنواختي که داد نشان نآنا مطالعه جينتا .کردند

 ۴ تا ۳ گذست با اما ؛است بخشتيرضا هياولي ها سال
ي برا داشتند ديتأک شانيا افت.ي کاهش آن مقدار سال
 عملکردي ابيارزي اريآبي هاروشي کارآمد نيتضم

 )۱۳۹۴( همکاران وي اهريول  .دش انجام مداوم صورت به
 ستارخان سدي اريآب شبکهي اقطرهي اريآبي هاسامانه

 نآناي ريگاندازه جينتا کردند.ي بررس را اهر شهرستان
ي بررس موردي هاسامانه در آب پخشي کنواختي داد نشان

 واحدها عملکردي عبارتبه و بود ريمتغ ٪۸/۸۲ تا ۱/۴۸ نيب
 قرار خوب تا فيضع ةمحدود در شاخص نياي مبنا بر

 نيا عملکرد بودن نييپا ليدال ازي کل طوربه و داشت
 اختالف ها،بلوك نيب در فشار نامناسب عيتوز به هاسامانه

 نامناسب بلوك، هر داخل در لدهاوفيمان نيب اديز فشار
 ارانيآب مهارت و دانش بودن نييپا ،ارييآب آب عمق بودن

 ند.دکر اشاره هاسامانه از برداريبهره فيضع تيريمد و
 دري اقطرهي اريآبي هاسامانه )۱۳۹۳( همکاران و شاکر
 توجه با .کردندي ابيارز را گلستان استان مرکباتي هاباغ
 بيضر پارامترهاي متوسط ريمقاد آمده، دست به جينتا به

 ليپتانس يبازده ،کاربرد يواقع يبازده ،يآماري کنواختي
 يابيارز مورد هايسامانه در يبازده کاهش بيضر و کاربرد

 از نشان که آمد دستبه ٪۷۳ و ۶۵ ،۹۰ ،۸۵ ،۷۹ ترتيب به
 .دارند استان نيا در ارييآب هايسامانه متوسط تيوضع
 دري اقطرهي اريآبي هاستميس )۲۰۱۹( همکاران و آمو

 مطالعه جينتا .کردندي ابيارز را هيجريني غربجنوب اوکرا
 از شتريب محصوالت به شده داده آب حجم داد نشان نآنا
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 دست به ٪۵/۶۸ ستميسي بازده و بود اهانيگي آب ازين
ي اريآب سامانه هشت )۱۳۹۸( انهياب زارع وي باقرخان .آمد

 مقادير متوسط .کردندي ابيارز را کردستان سنقري اقطره
 پتانسيل يبازده ،يبازده کاهش ضريب يکنواختي، ضريب

 هاسامانه پايين چارک در آب کاربرد واقعي يبازده و
 شد. محاسبه ٪۳۸/۶ و ۷۳/۳۴ ،۵/۷۱ ،۶/۳۸ ترتيب به

 آبياري هايسامانه عمده مشکلکه  داد نشان هاارزيابي
 و هالوله گرفتگي ها،چکانقطره کاريدست اي،قطره
 آب، يکنواختغير توزيع و فشار ناهمگوني ها،چکان قطره

 سنتي تصورهاي واسطهبه کاربران مهارت و دانش فقدان
 ها صافي اهميت رغمعلي است. مجريان و طراحان باغداران،

 والمعم باغداران نو، تاالاتص و لوازم کارگيريبه لزوم و
 آبدهي با فيلترها تناسب و بودن کامل به حساسيتي

 صحيح نگهداري دليلبه نشت و افت عدم و هاسامانه
 پژوهشي طي )۲۰۰۲( همکاران و اورتگا نداشتند. هاسامانه

 ةمنطق در آبياري هايسامانه عملکرد ارزيابي عنوان با
 هاسامانه پايين فشار دندکر حظهمال ،اسپانيا خشکنيمه

 توزيع، ةشبک و پمپاژ ايستگاه نامناسب جانمايي دليلبه
 .است بوده بد عملکرد علت فيلترها و هالوله نکردن تميز
 يکنواختي، هايپارامتر ةمطالع با )۲۰۱۴( همکاران و اختر

 ايقطره آبياري سامانه سه آبياري کفايت ةدرج و کارآمدي
 تا ۵۰ از کاربردي يبازده بازه دادند نشان پيشاور ةدر

 کفايت درجه و ٪۲/۹۹ تا ۱/۹۸ ةذخير يبازده ،۸۵٪
 همکاران و وماري .است ٪۵/۵۲ ةسامان سه هر آبياري

 دري کنواختي مختلف هايشاخصي بررس به )۲۰۱۱(
 نيا در پرداختند. بامبو اهيگ در ايقطره ارييآب هايسامانه

 ساخت، راتييتغ بيضر ،يدب راتييتغ نيانگيم پژوهش
 يبازده و انسنيستيکري کنواختي بيضر پخش،ي کنواختي

 شد. برآورد ۸۸ و ۹۲ ،۷۳ ،۸/۹ ،۳۰ ترتيب به عيتوز
 تيحساس به توجه با داشتند انيب محققان نيا نيهمچن

 در رطوبت عيتوز وي افتيدر آب زانيم به بامبو اهيگ ديشد
 با هايچکانقطره با ايقطره ارييآب هايسامانه آن، اطراف

 ساعت در تريل هشت جايبه ساعت در تريل چهار يدب
 و آكار .کند فراهم را اهيگ نياي آب ازيني خوببه تواند  يم

 آبياري يهاسامانه عملکرد ارزيابي به )۲۰۱۰( همكاران
 و يكنواختي ضريب پرداختند. تركيه در فشار تحت

 و شد بررسي عملكرد پارامترهاي عنوانبه توزيع يكنواختي
 داشتند انيب نآنا آمد. دست به ٪۹/۶۸ و ۹/۸۰ ترتيببه
 شوند تيريمدي خوببه اگر فشار تحتي اريآبي هاستميس

ي طوالني برا تواننديم باشند، داشته خوب آب منبع و
  .شوند استفاده مدت

 مختلف هايجنبه آشکارسازي داد نشان منابع بررسي
 تواندمي شده اجرا ايقطره آبياري هايسامانه نارسايي

 مديريتي و اجرايي طراحي، ديدگاه از عملکرد بهبود سبب
 جهت از شهرستان نيدوم ،دشتستان شهرستان د.شو

 نيمستعدتر و بوشهر استاني هاشهرستان نيب در تيجمع
 کهنيا به توجه با .استي کشاورز نظر از استان منطقه

 ازي اديز تعداد ،استي دشتستان،کشاورز توسعه محور
 خرما، ديتول به سال هر و هستند فعال عرصه نيا در مردم

ي اگلخانه محصوالت و فصل از خارج جاتيفيص
ي اديز تيجمع ارتزاق و شتيمع کهييجاآن از .پردازند يم

 و استي کشاورز شغل به وابسته منطقه نيا مردم از
 دري پ در يپي هايخشکسال سبب به همي کشاورز

 روبروي آب منابع کمبود وي جد مشکل با رياخي ها سال
ي اراض دري اقطره فشار تحتي اريآبي هاسامانه ،بود

 اين در هدف رو اين از ؛کرد دايپ توسعه منطقهي کشاورز
 اجرا ايقطره آبياري هايسامانه وضعيت ارزيابي ،قيتحق

 و قوت نقاط شناخت يبرا دشتستان شهرستان در شده
 رفع براي پيشنهادي راهکارهاي ارائه و هاآن ضعف
 کـارآيي ارتقاي و مدنظر هايسامانه در موجود هاي نقص

  .ست هاآن
  

  هاروش و مواد
 دري اقطرهي اريآب سامانه پنج تعداد پژوهش نيا در

 شهرستان نيا .شدي ابيارز وي بررس دشتستان شهرستان
 استان (مرکز بوشهر شهر شرق لومترييک ۸۵ فاصله در

 و نيترعيوس برازجان، شهر تيمرکز با و دارد قرار بوشهر)
 طول در که است بوشهر استان شهرستان نيترتيپرجمع
 قهيدق ۵۹ و درجه ۵۱ تا قهيدق ۲۵ و درجه ۵۰ ييايجغراف

 ۲۸ تا قهيدق ۳۰ و درجه ۲۸يي ايجغراف عرض وي شرق
 .دارد قرار بوشهر استان مرکز در يشمال قهيدق ۵۵ و درجه

 به غرب از گناوه، شهرستان به شمال از شهرستان نيا
 فارس استان به شرق از و تنگستان به جنوب از بوشهر،
 مربع لومتريک ۶۳۷۱ حدودي وسعت و است شده محدود

 نه و دهستان دوازده بخش، ششي دارا نيهمچن .دارد
 کشاورزي قطب عنوان به دشتستان شهرستان .است شهر

 نيا خاص مياقل و شوديم محسوب بوشهر استان
 هايکوه رشته با آن همجواري ازي ناش که شهرستان
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 شاپور وي دالک همچوني بزرگ هايرودخانه و زاگرس
 با سازگار اهانيگ گسترده تنوع و شيدايپ موجب است،

 وي (دولتخواه است شده منطقه نيا در طيمح
 نياي کشاورزي اراض وسعت .)۱۳۹۲ ،ينهوج يقربان

 ۳۲۹۸۸ مقدار نيا از که است هکتار ۸۶۰۲۵ شهرستان
 ميد کشت تحت هکتار ۵۳۰۳۷ وي آب کشت ريز هکتار
 ۷۰۵۵۵ شهرستاني زراعي اراض مساحت مجموع .است

 شهرستان باشد.يم هکتار ۱۵۴۷۰ي باغي اراض و هکتار
 هيسهم نيشتريب هکتار ۷۶۱ و هزار ۱۱ با دشتستان

 در را )٪۴۸ (معادل فشار تحتي اريآب ستميسي اجرا
ي اريآب نوع از هاطرح نيا شتريب که دارد بوشهر استان

 بوشهر، استاني کشاورز هاد ة(آمارنام استي اقطره
 نيب از وي تصادف صورت به هاسامانه انتخاب ).۱۳۹۷
 ازي زراع فصل کي حداقل که گرفت صورتيي هاسامانه

 فرم مزرعه هر براي ابتدا باشد. گذشته هاآني برداربهره
 اطالعات مزرعه هر در .دش هيته ايقطره ارييآبي ابيارز

 هياول اطالعات ق،يطر نيا به وي آورجمع کشاورزان از الزم
 مشخصات آب، نيتأم منبع مشخصات ،يتوپوگراف مانند
 وي فرع وي اصلمهين وي اصلي هالوله اه،يگ و خاک

 تيموقع و مشخصات شد. هيته هالندهيگس مشخصات
 و ۱ جدول در مختصر صورتبهي ابيارز موردي هاسامانه

  است. شده آورده ۱ شکل
  

  مطالعه موردي هاسامانه مشخصات -۱ جدول
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 M1 آبپخش ۹/۱ نخل ياحلقه بابلرينيم  ۶  ۵/۲۴  ۵  ۲  ۲

 M2 سعدآباد ۶۶/۵ نخل ياحلقه بابلرينيم  ۶  ۵/۲۴  ۲۰/۳  ۲  ۱

 M3 بوشکان ۵/۱ مرکبات ياحلقه چکانقطره  ۸  ۴  ۷  ۲  ۱

 M4 ارم ۳/۲ مرکبات ياحلقه چکانقطره  ۸  ۴  ۴۰/۸  ۲  ۲

 M5 سعدآباد ۷۹/۳ نخل  يفيرد بابلر  ۲  ۶۵  ۲۵/۳  ۱  ۳

  

  
  مطالعه موردي هاسامانه تيموقع - ۱ شکل

  

 يهاباغ در موجود ايقطره ارييآب يهاسامانهي ابيارز براي
 اساس بر شنهادييپ هايفرمول و روش از شده انتخاب

 روش و )۱۳۹۴ همکاران، وي اهري(ول SCS استاندارد

 رييگاندازه ).۱۹۷۸ ،کلر و اميمر( شد استفاده کلر و اميمر
  بود: مرحله سه شامل مزرعه دري ابيارز عوامل

  



 ۱۶۷                                                                                                 ۱۳۹۹/ زمستان ۳۹/ پياپي ۴/ شماره ۱۴ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

   اکخ به مربوط عوامل رييگاندازه
 وزن درومتري،يه روش به خاك بافت نييتع شامل

 هر اطراف شده سيخ مساحت و خاك ظاهري مخصوص
 خاك از نمونه دو خاك بافت رييگاندازه يبرا .است اهيگ

 ،برداشت اوگر از استفاده باي متريسانت ۶۰ عمق از مزرعه
 از استفاده با تينها در و نييتع رس و لتيس شن، درصد
 وزن .شد مشخص خاک بافت نوع خاك، بافت مثلث

 استوانه با بردارينمونه روش به خاك ظاهري مخصوص
 اشباع درصد خاک،ي کيالکتر تيهدا نيهمچن .شد نييتع
 شدي ريگاندازهي وزن روش به زين خاکي رطوبت کمبود و

  .)۱۳۹۴ همکاران، وي اهري(ول
 
  مطالعه مورد باغي هايژگيو نييعت
 سن ،درخت نوع شامل مطالعه مورد باغي هايژگيو

 يبرا درخت اندازهيسا درصد و درختان فواصل ،درخت
 نيا رييگاندازه براي .شدند نييتع عرقت و ريتبخ محاسبه

 مهين لوله( فولديمان کي مطالعه مورد غبا هر در عوامل،
 نيا از کي هر روي ترالالن لوله چهار .شد انتخاب )ياصل
 فاصله سوم دو ابتدا، از فاصله سوم کي ابتدا، در لدهاوفيمان
 کي هر روي سپس .شد انتخاب لدوفيمان انتهاي و ابتدا از
 چهار تناسب همان گرفتن نظر در باي انتخاب هايترالال از

 هر براي درخت ۱۶ ب،يترت نيا به شد. انتخاب درخت
 هاآن اندازهيسا مساحت سپس د.ش نييتع لدوفيمان

 ضرب حاصل بر اندازهيسا مساحت ميتقس با و رييگ اندازه
  .دش محاسبه اندازهيسا سطح درصد درختان، فواصل

 
   ياريآب سامانه يکيدروليه يهايژگيو رييگاندازه

  ي دب شاملي اريآب سامانهي کيدروليهي هايژگيو
 عيتوزي کنواختي و الترالي انتها و ابتدا فشار ،هالندهيگس
 شانزده از کي هر براي .شدي ريگاندازه هالندهيگس آب

 فشار .شد رييگاندازه لندهيگس دوي دب ،يانتخاب درخت
   زين کار حال دري انتخاب ترالال يلوله چهار ابتداي در آب

 کي قيطر از فشارسنج که بيترت نيا به .شد رييگاندازه
 در فشار زانيم و متصل ترالال لوله ابتداي به راه سه
 لوله انتهاي در فشار .شد قرائت ترالال کارکرد طيشرا

 اتصال ويي انتهاي نکيع بست کردن خارج با زين ترالال
 دست به هايحجم از .شد قرائت آن انتهاي به فشارسنج

 محاسبه پخشي کنواختي و هالندهيگس يدب متوسط آمده
 لدهايوفيمان وي شيآزما لدوفيمان ورودي فشار حداقل .شد

ي بازده کاهش فاکتور تا شدي ريگاندازه زين کار حال در
)ERF( ي دب حيتصح عامل و)DCF( طول در شود. نييتع 

 ستميس کارکرد ةويش و هالندهيگسي گرفتگ ،يابيارز
 .شدي بررس لترهايف افت زانيم و مشاهده هيتصف

 اري،يآب دور و ارييآب مدت رينظ ارييآب پارامترهاي
 لدوفيمان هايلوله ترال،ال هايلوله ،هالندهيگس اتيخصوص

 از پس شد. ادداشتي کنترل مرکز وي اصل هايلوله و
 با ايمزرعه رييگ اندازه از حاصل اطالعات آوريجمع

 همکاران، وي اهري(ول کلر و اميمر و scs روش از استفاده
 از آب پخشي کنواختي رينظي ابيارز عوامل )۱۳۹۴

 )AELQ( نييپا ربع کاربردي واقع ةبازد )،EU( هالندهيگس
 اين .شد  محاسبه )PELQ( نييپا ربع ليپتانس ةبازد و

 زمان در سامانه واقعي ةبازد نييتع يبرا عوامل
 توان چه با سامانه که پرسش اين به پاسخ ،يبردار بهره

 چگونگي و رديگ قرار يبرداربهره مورد تواندمي يابالقوه
 شوند.مي محاسبه ،سامانه توسط باغ سطح در آب توزيع

 يها دستورالعمل در ارزيابي مختلف يهاشاخص و پارامترها
  از: عبارتند شده انيب

  
ي اريمع مزرعه در آب کاربردي کنواختي :يکنواختي بيضرا

 چگونه آب که کرد مشخص توانيم آن اساس بر که است
 شده خارج آب مقدار اگر است. شده پخش مزرعه سطح در
 باشد، مزرعه سطح در آب عيتوز مالک چکانقطره هر از

 عيتوزي کنواختي و )CU١( انسنيستيکري کنواختي بيضر
 به )۲) و (۱ت (معادال بر اساس )DU٢( نييپا ربع در آب

CU :)١٣٨٨ زاده،يعل( ديآيم دست =  ∑  (    )         ×   × 100                                     )۱(  
ي هايقوط از کي هر در آب تفاعار Xi معادله نيا در که

 در شده جمع آب ارتفاع توسطم ̅  متر)،يلي(م يريگنمونه
DU  است. يقوط عدادت  n و متر)يلي(م هايقوط =       × 100                                       )۲(  

 چهارم يك در آب عمق متوسط      معادله نيا در که
  .است ساعت) رد تري(ل شدهي ريگاندازه مقادير نييپا
  

 از فولديمان هر در :٣يفرعي لوله بهي ورود فشار حداقل
 ازي کي کنند،يمي ريآبگ آن از کهي فرعي هالوله تعداد

                                                             
1- Coefficient Uniformity 
2- Distribution Uniformity 
3- Minimum lateral inlet pressure 
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 حداقل آن به که استي ورود فشار حداقلي دارا هاآن
 زادهقاسم( شوديم گفته MLIP يفرعي لولهي ورود فشار

  ).۱۳۷۷ ،يمجاور
  
 از شدهي ريگاندازهي خروج يدب :١يدب حيتصح بيضر

 گرانينما شيآزما تحتي اريآب واحد کي يهاچکانقطره
 رايز ست؛ين کار حال دري سامانه کلي هاچکانقطرهي دب
 به بسته است ممکن گريدي واحدها در هالندهيگسي دب

 عدم اي يمرکز کنترل واحد به نسبت بودن کينزد و دور
 انحراف شدهي ريگاندازه نيانگيم از فشار حيصح ميتنظ

 شيآزما مورد فولديمان MLPI اگر لذا باشند. داشته
)MLPItest( کار حال در سامانه نيانگيم از کمتر اي شتريب 
)MLPIavg( ،حيتصح بيضر توسطي ميتنظ نيچن باشد 

 محاسبه )۳( ةمعادل قيطر از که استي ضروري دب
DCF  د.شو يم =  . ×                 .                                    )۳(  

ي فشارها حداقل متوسط MLPIavg معادله نيا در که
 حداقل MLPItest و (متر) سامانهي هاالترال بهي ورود
  .است (متر)ي انتخاب فولديماني هاالترال دري ورود فشار

  
ي فلدهايمان فشار كهي صورت در :٢يبازده کاهش بيضر
 از كمتر سامانه كل يبازده نباشد، يكسان كار حال در

 اغلب در البته شود. می آزمايش مورد فلديماني بازده
ي ورود در فشار كنندهميتنظ يا كنترل وسايل هاسامانه

 لدوفيمان ورودي فشار اگر حال د.شويم نصب لدوفيمان
 از کمتر سامانه کل يبازده باشد، نشده ميتنظي درست به

 ةمحاسب براي لذا ؛شوديم شيآزما مورد لدوفيمان يبازده
 دري فرع لوله ورودي فشار حداقل از يبازده کاهش نيا

 شود.يم استفاده سامانه سرتاسر در و لدوفيمان هر طول
 محاسبه )۴( ةمعادل قيطر از يبازده کاهش بيضر رامقد

ERF  ):۱۳۷۷ ،يمجاورزادهقاسم( شوديم =           .          . ×            )۴(                            
ي ها الترال دري ورود فشار حداقل MLPImin معادله نيا در

  .است (متر) سامانه
  

                                                             
1- Discharge correction factor 
2- Efficiency Reduction Factor 

 يبازده نييتعي برا :٣سامانه در آب پخشي کنواختي
 دانستني اريآب آب ناخالص عمق برآورد و ستميس

ي يكنواخت .استي ضرور همزرع در آب پخشي يكنواخت
 در پخشي يكنواخت ازي تابع )EUs( سامانه آب پخش

 ستميس سرتاسر در فشار راتييتغ و آزمايش مورد هيناح
 مربوط تنها چكانقطرهي دبي آزمايشي هادادهي وقت .است

 )۵( ةمعادل قيطر از آزمايش EUm ،است لدوفيمان يك به
= EU  ).۱۳۸۸ زاده،يعل( دشويم محاسبه       × 100                                           )۵(  

 در هاچکانقطره زشيري کنواختي EUm معادله نيا در که
 متوسطي دب qn ،(درصد) شيآزما مورد فولديمان ةيناح

 شيآزما مورد لدوفيمان ةيناح در هاچکانقطره نييپا چارک
 در هاچکان قطره کل متوسطي دب qavg و )ساعت بر تري(ل

  .است )ساعت بر تري(ل شيآزما مورد فلديمان هيناح
 پخشي کنواختي ،يبازده کاهش فاکتور فيتعر به توجه با

  د:يآيم دستبه )۶( ةمعادل قيطر از )EUs( سامانه آب
  EU = ERF × EU                                           )۶(  

-قطره ارييآب ستميس کي براي EU ريمقادي عموم ضوابط
 ،باشد داشته شتريب اي و سال کي برابر کارکردي که اي

 .دشويم فيتوص ۲ جدول مطابق
  

 زشيري كنواختي يمبنا بر ستميس يبازده فيتوص -۲ جدول
  )۱۹۷۸ کلر، و ميامر( آب

 ستميس يبازده (EUs) ستميس زشير يکنواختي
 يعال < ۹۰
 خوب ۹۰-۸۰
 متوسط ۸۰-۷۰

 فيضع > ۷۰
  

ة معادل قيطر از روزانه تعرق :ياريآب آب زانيم محاسبه
= T  شد: محاسبه ريز U × (0.1 ×  P )                                  )۷(  

 فقط کهي اقطرهي اريآب در روزانه تعرق Td معادله نيا در
ي آب ازين کهي ادوره در ،شوديمي اريآب نيزم ازي بخش

 و ريتبخ اي يآب ازين Ud روز)، در متريلي(م است حداکثر
 اهيگ اندازهيسا درصد Ps و روز) در متريلي(مي واقع تعرق
  .است
  د:ش حساب )۸( همعادل قيطر از روزانهي آب ازين مميماکز

                                                             
3- Emission Uniformity of System 
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 Tr روز)، در متريليم(ي آب ازين مميماکز    همعادل نيا در

 EU و سامانه از استفاده مدت در سامانه انتقال نسبت
  .است سامانه در آب پخشي کنواختي
  

 ازين مورد آب حجم :درخت هر روزانه ازين مورد آب حجم
G  شد: حاصل )۹(ة معادل قيطر از روز در درخت هري برا = K × d × S × S                                  )۹(  
 درخت هر ازين مورد روزانه آب حجم :G معادله نيا در
×   روز)، در تري(ل S   و (متر) درختان نيب فاصله K 

  است. کي آن مقدار کيمتر واحد در که رييتغ ثابت
  

 حجم متوسط :درخت هري برا روزانهي مصرف آب حجم
 ريزة معادل بر اساس ،رسديم درخت هر به روزانه کهي آب

= G  شد: حاصل  ×  ×                                                 )۱۰(  
 درخت هر به روزانه کهي آب حجم متوسط  G همعادل نيا در

 Qa (ساعت)،ي اريآب زمان مدت Ta روز)، در تري(ل رسديم
 تري(ل سامانه زشير نقطه در شدهي ريگاندازهي دب متوسط

 دور Fi و درخت هري برا چکانقطره تعداد N ،ساعت) در
  (روز).ي اريآب

 قيطر از )   ( مزرعه نييپا چارک در شده پخش آب حجم
=  G  آمد: دستبه ريز همعادل  ×  ×                                                  )۱۱(  

 چارک در هاچکانقطرهي دب متوسط Qn معادل نيا در
  ساعت). در تري(ل است باغ نييپا
  

  ١نييپا ربع اربردک ليپتانس يبازده

 دياب ،PELQ مفهوم ،ياقطرهي اريآبي هاسامانهي ابيارز در
 مساحت از يبخش تنها روش نيا در رايز ؛شود دگرگون

 است. صفر برابر عمق حداقل و ،شوديم سيخ خاک
 حجم ازي بخش تنها روش نيا در کهنيا ليدلهب نيهمچن
 وستهيپ را خاک رطوبت کمبود ديبا شوديم سيخ خاک

ي هاداده وسطت SMD نيتخم چون کرد. جبران
ي دارا قطع طور بهي رسنجيتبخ ليوسا اي يهواشناس

 نانياطم بيضري نوع ديبا نيبنابرا ؛خطاستي مقدار
 نيزم سطح از ينقاط ،يکل ةقاعد کي عنوانبه د.کر اعمال

                                                             
1- Potrntial application efficiency of low quarter 

 آب ٪١٠ با تقريباً بايد ،كننديم دريافت را آب كمترين كه
 ياريآب ،ينيتخم SMD يا تعرق و ريتبخ مقدار از يشتريب

 برابر PELQ ياقطره ياريآب ستميس يبرا جهينت در شوند.
= PELQ  :)١٣٧٧ ،يمجاور زادهقاسم() ١٢(ة معادل با است 0.9 × EU                                   )۱۲(  

 نييپا ربع کاربرد ليپتانس يبازده PELQm معادله نيا در
 آب پخشي کنواختي EUm و شيآزما مورد فولديمان در
  .است شيآزما مورد فولديمان
  

  ٢نييپا ربع کاربردي واقع يبازده
 کي که است نياة دهندنشان ربع نيترنييپاي بازده

 کند.يم کار خوب مزرعه در اندازه چه تاي اريآب ستميس
 نييپا چارک در شده پخش آب حجم متوسط کهي زمان

ي اريآب باشد. اهيگ ازين مورد حجم از شتريب )   ( مزرعه
 چارکي واقعي بازده است. گرفته صورت ازين از شتريب

AELQ   شود:يم حساب ريزة معادل قيطر از نييپا =   G                                                  )۱۳(  
 چارک در شده پخش آب متوسط حجم کهيصورت در
 باشد، اهيگ ازين مورد حجم از کمتر )   ( مزرعه نييپا
ي بازده صورت نيا در گرفته، صورت ازين از کمتري اريآب

 کينزد سامانه پخشي کنواختي به نييپا چارک کاربرد
= AELQ  :)١٣٧٧ ،يمجاور زاده(قاسم شوديم EU                                           )۱۴(  
  

   لريالنژ اشباع شاخص
 دري اريآب آبي گذاررسوب از متأثر هاچکانقطرهي دب

ي اريآبي هاسامانه دري گذاررسوب به ليتما .است سامانه
 شود.يم نييتع لريالنژ اشباع شاخص از استفاده باي اقطره

LSI  :شد محاسبه ريز ةمعادل قيطر از شاخص نيا = pH − pH                                          )۱۵(  pH = P(Ca + Mg + Na + K)+ P(Ca + Mg) + P(CO   + HCO   ) 
)۱۶(  

 ،ياريآب آب شدهي ريگاندازه تهيدياس pH معادله نيا در
pHc کربنات از بودن اشباع فرض باي محاسبات تهيدياس 
P(Ca م،يکلس + Mg + Na + K) آب،ي هاونيکات ةينما P(Ca + Mg) و ميزيمن و ميکلس ةينما P(CO   + HCO   ) است کربناتيب و کربنات ةينما.  

                                                             
2- Application efficiency of low quarter 
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  بحث و جيتان
 مورد مزارع از خاکي هانمونه ،شد گفته کهگونههمان

يي ايميش وي کيزيف اتيخصوصي برخ و برداشت مطالعه

ي هانمونه زيآنال جينتا ٣ جدول شد.ي ريگاندازه هاآن
  دهد.يم نشان را خاک

  
  خاک ةيتجز از حاصل جينتا - ٣ جدول
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٦٨//٤  ٥٢/١  Sand loam ٢/٧ ٧٥ ١٨ ٧  ٩/٣  ٤/٢٣  M1 

٧/٥٨  ٤٨/١  Sand clay loam ٩/٧ ٥٤ ٢٢ ٢٤  ٨/٨  ٢/٣٧  M2 

٦/٦١  ٤٦/١  Sand loam ٤/٧ ٥٩ ٢٩ ١٢  ٩٧/٢  ٢/٣٧  M3 

٩/٧٧  ٤٥/١  Loam ٦/٧ ٤٧ ٣٦ ١٧  ٨/٢  ٤/٣٦  M4 

٢/٤١  ٥٣/١  Sand loam ٣/٧ ٧٤ ١٧ ٩  ٠١/٤  ٢/٢٧  M5 
  

 و ۷ نيب کم، هالندهيگسي گرفتگ خطر ۷ از کمتر تهيدياس
 شود. يم ديشدي گرفتگ خطر ۸ از شتريب و متوسط خطر ۸
 ۸ و ۷ نيب تهيدياس مطالعه مورد مزارع در نکهيا به توجه با

 تا کم ها ستميس نيا در باًيتقري گرفتگ خطر ،دارد قرار
 ).۱۳۹۳ ،يشيدرو پور حسن و پور (ملک است متوسط

ي هاخاک داد نشان M5 و M1، M2 مزارعي کيالکتر تيهدا
 و )۱۳۹۷ ،ياصطهبانات پور حسن( است بوده شور نظر مورد

ي ول ؛کنديم جادياي اقطرهي اريآبي برا راي مشکالت
 مثالي براي تيريمد داتيتمهي ريکارگبه با توان يم

   .کرد ريپذامکان را آن از استفادهيي آبشو
 مورد زين هاباغ در استفاده موردي هاچاه آب تيفيک

 شده داده نشان ۴ جدول در آن جهينت و گرفت قراري بررس
 هاچاه آب داد نشانيي ايميش هيتجز از حاصل جينتا است.

   اساس بري اقطرهي اريآب در استفاده جهتي شور نظر از
 و بوده شوري ليخ و شور حد در لکاکسيوي بندطبقه

 .)۱۳۹۴ همکاران، و (معاضد است نامناسب تيفيکي دارا
 نمکي شو و شست وي عمق نفوذ عدم به توجه با نيبنابرا

 در نمک شور، آب از استفاده صورت در ،ياقطرهي اريآب در
 آب، نيا از استفاده هنگام لذا ؛ابدييم تجمع خاک سطح

 نيهمچن .است مهم اريبسيي آبشوي ازهاين گرفتن نظر در
ي شو و شستي برا بارکي سال چند هر است الزم

 انجام مزارع در نيسنگ وي سطح صورتبهي اريآب ها، نمک
ي بندطبقه اساس بر زين ميسد جذب نسبت نظر از شود.

 تيوضع در ها سامانه گريد M2 سامانه جز به لکاکسيو
 جينتا .)۱۳۹۴ همکاران، و (معاضد دارند قراري مطلوب

 در داد نشان لريالنژ اشباع شاخص يبررس از شده حاصل
 مثبت شاخص نيا مقدار M3ة ناماس جزءبه هاسامانهي تمام

 آب در ميکلس کربنات رسوب ليتما از نشان که است
 بحث در دارد. اههسامان نيا توسط استفاده مورد ارييآب

 نظر در شاخص داشت انيب توان يم هاچکان قطره يگرفتگ
 ستا شده نييتع محتاطانه اريبس ،امر نيا براي شده گرفته

 بلکه ست،ين سامانه در رسوب وقوع انگريب يخوب به و
 نيهمچن و کننديم انيب را آن وقوع ياحتمال صورت به

 از سال چند گذشت ازمندين هاآن وستنيپ وقوع به احتمال
 همکاران، و شاکر( است ايقطره ارييآب سامانه کار و اجرا

 از ترنييپاي کم اي ۷ حد در آب pH تيتثب با .)١٣٩٣
 دياس اي و کيسولفور دياسي مقدار دنکر اضافه قيطر

يي ايميشي پارامترها ريسا رييتغ بدون آب به کيفسفر
 وي عال( داد کاهش را ميکلس کربنات رسوب خطر توانيم

  ).۲۰۰۹ همکاران،
 وي دب به مربوط شدهي ابيارزي هاشاخص زين ٥ جدول

  دهد.يم نشان را هاسامانهي ازآبين
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  آبي اييميش ةتجزي از حاصل نتايج - ٤ جدول
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HCO3 کربناتيب +Ca2 ميکلس +Mg2 ميزيمن +Na ميسد  

CO3 کربنات -
2- 

٩٧/٠ C4S1 ٧۸/٧٤١٤ ٦/٧ ٠ ٤ ٣٠ ١٠ ٨/٣٤ ٧ M1 

۵۷/۰  C4S3 ٤۶/٤/٧ ٠ ٤/٢ ١٦ ١٨ ١/٧٦ ١٨ ۹۵۱۰  M2 
٠٣/۰ - C3S1 ٠ ٢ ٢٨ ١٦ ٦ ٢٨/١ ۹/۶  ١٨٢٠ M3 
٣٧/٠ C4S1 ۵۸/۴  ٣٠٨٠ ١/٧ ٠ ٣ ٦/١٥ ٢/١٣ ٥/١٤ M4  
٩٢/٠ C4S2 ٦/٧ ٠ ٥/٣ ٨/٤٧ ٧/٣٤ ٥/٩٣ ٥٦/١٤ ۱۰۴۶  M5  

  

 هاسامانهي ازآبين وي دب به مربوط شدهي ابيارزي هاشاخص - ٥ جدول
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M1 ۸۸/۲۳ ۷۶/۵ ۶/۶  ۲۷/۸۷  ۹۴/۶۰۸ ۹۶/۶۸۰ ۰۴/۱ ۹۵/۰ 
M2 ۸۲/۲۳ ۴/۵ ۶/۸  ۷۹/۶۲  ۳۴/۴۵۷ ۱۸/۴۸۱ ۰۵/۱ ۹۴/۰ 
M3 ۰۹/۴ ۴۴/۵ ۵/۱۸  ۴/۲۹  ۸۶/۲۲۰ ۸/۳۷۹ ۰۱/۱ ۹۹/۰ 
M4 ۱۳/۴ ۱۲/۶ ۱/۱۸  ۸۱/۳۳  ۲۲/۳۱۲ ۵۲/۳۷۱ ۰۱/۱ ۹۸/۰ 
M5 ۶۱ ۳۳/۷ ۱/۸  ۴/۹۰  ۵/۳۹۶ ۴/۴۲۲ ۰۷/۱ ۹۳/۰ 

                 
 ۵/۲۴ برابر M2 و M1 ةسامان در هاچكانقطرهي اسمي دب

 ؛بود ساعت در تريل M5، ۶۵ة سامان در و ساعت در تريل
 ،۸۸/۲۳ برابر هاآزمايش از آمده دستبهي دب نيانگيمي ول

ي اسمي دب از كه است بوده ساعت در تريل ۶۱ و ۸۲/۲۳
 فشار ازي ناش است ممكن نيا و بود کمتر هاچکانقطره

 نييپا ازي ناش كه باشد هاچكانقطرهي گرفتگ اي سامانه
 ستميس زارعي وقت هاسامانه نيا در .است آب تيفيك بودن

 چکان قطره از آب خروج بهي توجه کرد،يم روشن را
 وجود اتصاالت از نشت اي يگرفتگ کهيصورت در و کرد ينم

 ليدلبه M5 سامانه در نيهمچن شد.ينم برطرف داشت،
 شتريب ها چکان قطرهي گرفتگ آب در معلق امالح بودن باال

 هاسامانه نيا در است الزم نيبنابرا خورد.يم چشمبه
ة ويشة مشاهد و اتصاالت ها،چکانقطره از مرتب ديبازد

 هاچکانقطره لزوم صورت در تا شود انجام هاآن کارکرد
 ازي اضاف مواد خروج و سامانهي شو و شست و ضيتعو

 در هاچكان قطرهي اسمي دب د.شو انجامي جانبي هالوله

ي دب نيانگيمي ول ؛بود ساعت در تريل چهار برابر M3 سامانه
 بود ساعت در تريل ۰۹/۴ برابر هاآزمايش از آمده دست هب

ة دهندنشان و است کينزدي ليخي اسمي دب به كه
 .است سامانه ايني هاچكانقطره دري گرفتگ عدم

ي ابيارز سامانه تنها M3 سامانه شد، مالحظه که گونه همان
 دست بهي منف آن در لريالنژ اشباع شاخص که بود شده
يي ايميش نظر از ستميس نيا که است آن انگريب نيا و آمد

 در هاچكانقطرهي اسمي دب .شودينمي گرفتگ دچار
 نيانگيمي ول ؛بود ساعت در تريل چهار برابر M4 سامانه

 ساعت در تريل ۱۳/۴ برابر هاآزمايش از آمده دست هبي دب
 فشار بودن باال خاطر به نيا و شتريبي اسمي دب از كه بود

 در مهمي پارامترها از بود. سامانه نيا در شبکه کارکرد
 شده سيخ مساحت نيانگيمي اقطرهي اريآبي هاسامانه

 موردي هاسامانه در شده سيخ مساحت نيانگيم .است
 و خشک مناطقي برا شده هيتوص مقدار از کمتري ابيارز

 تا M5 سامانه در ٪۳۳/۷ از و بود )٪۳۳-۶۶( خشکمهين



 اي اجرا شده در شهرستان دشتستان بوشهرهاي آبياري قطرهارزيابي فني سامانه                                                                             ۱۷۲

۴/۵٪ M2 هيتوص شده سيخ سطح ).۵ (جدول بود ريمتغ 
 تا است خاک ليپتاس از مطلوب استفاده منظوربه شده

 حداکثر و کند هيتغذ خاک در موجود عناصر از بتواند اهيگ
 همکاران، وي اهريول( دشو ديتول منطقه سطح در محصول

 ،آمده دستبه شده سيخ مساحت اساس بر ).۱۳۹۴
 واحد در شده ديتول محصول که داشت انتظار توان يم

 عملکرد ليپتانس مقدار از کمتر مراتببه منطقه سطح
 تنهاي اقطرهي اريآب در کهنيا به توجه با باشد. محصول

 )،۱۳۸۸ زاده،يعل( شوديمي اريآب اهيگ اندازهيسا سطح
 ديبا اندازهيسا مساحت به شده سيخ نيانگيم نسبت

 شد محاسبه سامانه هري برا نسبت نيا باشد. ۱۰۰٪
 نيا مقدار شوديم مشاهده که گونههمان ).۵ (جدول

 محدود .است ٪۱۰۰ از کمتر هاسامانهي درتمام نسبت
 و شوديم شهير شتريب توسعه مانع شده سيخ سطح بودن

ي ناکاف موجود شده سيخ سطح زين دگاهيد نيا از
ي احلقه آرايش با شده اجرا يهاسامانه در باشد. يم

ي فرع لولهي هاحلقه ،)M4 و M1، M2، M3ي ها(سامانه
 باعث كار اين كه بود شده دهيچيپ درخت دور بار چند
 از تلفات افزايش و هاچكان قطره گرفتن قرار هم روي

 بود. شده ،شده سيخ سطح كاهش وي عمق نفوذ قيطر
 زيري فرع لولهي هاحلقه نامناسبي گذارجاي آن بر عالوه

 بودن نيپاي ليدل ها،حلقهة فاصل بودن نزديك و درخت
 به توجه با که شد داده صيتشخي خوردگسيخ سطح
 سطح شيافزاي برا هاسامانه خاک بافت بودن سبک

 لولهي رو هاچكانقطرهة فاصل توانيمي خوردگ سيخ
 ازي دورترة فاصل در هالولهة حلق و داده افزايش راي فرع

 آب حجم کهنيا به توجه با نيهمچن رد.يگ قرار درخت
 اهيگ ازين مورد مقدار از کمتر هاسامانه در شده پخش

 را هاچکانقطره تعداد وي اريآب زمان مدتي ستيبا ،است
 که گونههمان داد. شيافزا هاسامانه نيا در درخت هري برا
 موردي هاسامانهي تمام در ،شوديم مشاهده ۵ جدول در

 و بوده اهيگي آب ازين از کمتر رفته کاربه آب حجم مطالعه
ي تمام در شوديم هيتوص است. افتاده اتفاقي اريآبکم

 کاهش ضمن تا شود داده کاهشي اريآب دور هاسامانه
 حجم ،ياريآب دفعات تعداد شيافزا باي اريآب آب عمق

 شود. نيتأم اهانيگي ازآبين تا کند دايپ شيافزاي اريآب
ي تمام دري اريآب ساعت کهنيا به توجه با نيهمچن

 حجم تا ابدي شيافزاي اريآب ساعت ،است نييپا هاسامانه
 د.شو برابر اهيگ ازين مورد آب حجم با اهيگ به دهيرس آب

 زين افتاده اتفاقي اريآبکم اي ياريآب آب حجم بودن کم
 نظر مطابق کند.يم هيتوج را شده سيخ مساحت کاهش

 از شدهي ريگاندازهي خروجي هايدب )۱۹۸۷( کلر و اميمر
 گرانيب شيآزما تحتي اريآب واحد کي در هاچکانقطره

 گريدي واحدها رايز ست؛ين سامانه کلي هاچکانقطره يدب
 اي پمپاژ ستگاهيا بهي کينزد به بسته است ممکني اريآب

 واحد هري ابتدا دري ورودي فشارها حيصح نکردن ميتنظ
 ؛باشند داشته انحراف شدهي ريگاندازه نيانگيم ازي اريآب

 آن ضرب وي دب حيتصح بيضر زانيمة محاسب با نيبنابرا
 مطالعه موردي اريآب واحد در شدهي ريگاندازهي هايدب در
 به را شدهي ريگ اندازهي هايدب مقدار توانيمي حدود تا
 .)۱۳۹۳ همکاران، و شاکر( داد ميتعم سامانه کلي هايدب
 بيضر ۵ جدول در شده داده نشان جينتا به توجه با

 دستبه کي از تربزرگ هاسامانهي تمام دري دب حيتصح
 فولديمان فشار بودن کمترة دهند نشان امر نيا که آمد
 طوربه اما است. سامانه کل متوسط فشار ازي شيآزما

ة دهندنشان که بود کينزد کي به بيضر نيا متوسط
 وي ميکر .ست هاسامانه در آب پخشي باالي کنواختي

 دست مشابه جينتا به خود قيتحق در زين )۱۳۹۷(ي باغان
 ميتنظ در تيريمد نقشي بازده کاهش فاکتور افتند.ي

 بودن کينزد و دهديم نشان راي فرعي هالولهي ابتدا فشار
 استي تيريمد مشکالت بودن کمترة دهندنشان کي به آن

 کاهش بيضر ريمقاد ).۱۳۹۸ انه،يابزارع وي باقرخان(
 که آمد دست به کي از کمتر هاسامانهي تمام دري بازده
 ريمقاد به نسبت هاسامانه کاربردي کنواختي کاهش باعث

 و ارتگا قيتحق جينتا است. شده فولدهايماني کنواختي
 وي باقرخان  و )۱۳۹۳( همکاران و شاکر )،۲۰۰۲( همکاران

 از آب نشت بودند معتقد که زين )۱۳۹۸( انهيابزارع
 کاهش فاکتور کاهش باعث فولديماني ابتدا زريراي رهايش

 ريمقاد شيافزا .است مطلب نيا گرانيب د،شويمي بازده
 و تيفيک با لوازم بردن کاربه باي بازده کاهش فاکتور

 و فولدهايماني ابتدا در فشار ماتيتنظ تيرعا و کساني
 فشار ريمقاد است. ريپذ امکان بردارانبهره دانشي سازآگاه

 موردي هاسامانه دري جانبي لوله مختلفي هامحل در
 که گونههمان است. شده داده نشان ۶ جدول دري ابيارز

 در فشار ريمقاد هاسامانهي تمام در شود،يم مشاهده
 عيتوزي کنواختي بر تفاوت نيا و متفاوتي فرعي ها لوله

 اختالف ازي ناش فشار اختالف نيا است. رگذاريتأثي دب
 باشد.يم فولديمان هري هارفلکهيش ميتنظ عدم و ارتفاع



 ۱۷۳                                                                                                 ۱۳۹۹/ زمستان ۳۹/ پياپي ۴/ شماره ۱۴ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

ي اقطرهي اريآب يهاسامانه در که است ذکر قابل نيهمچن
 كنترل ونيلتراسيف ستميس در فقط فشار زانيم موجود

 صورت فشاري براي كنترل ديگري ها  قسمت در و شديم
 تا M3 سامانه در درصد ۸۸/۵ از فشار راتييتغ .بود نگرفته

 زين هاسامانه ريسا در بود. ريمتغ M5 سامانه در ۴۸/۲۴٪
 فشار راتييتغي برا مجاز حد ازي ول ،باال فشار راتييتغ

 از شتريب M5 ةسامان در فشار راتييتغ بود. کمتر )۲۰٪(
 در چندراهه هري ابتدا در کهيي هارفلکهيش بود. مجاز حد

 توسط و بودي دست صورتبه داشت، قرار سامانه نيا
 به رهايش نيبنابرا ؛شديم بسته و باز آن خانواده و کشاورز

 باالرفتن موجب کار نيا که شديم باز مختلفي هااندازه
   بود. شده سامانه نيا در فشار راتييتغ

  
  (متر)ي بررس مورد مختلفي هامحل در فشار مقدار - ۶ جدول
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 انتها سوم دو سوم کي ابتدا

M1 
 ۰۰/۱۹ ۲/۱۸ ۳۵/۱۷ ۵۸/۱۵ (متر)ي جانب ةلولي ابتدا در فشار

۷۸/۱۶ ۳۳/۱۶  ۱/۳ 
 ۰۰/۱۸ ۵۷/۱۶ ۹۴/۱۷ ۳۶/۱۵ (متر)ي جانب ةلولي انتها در فشار

M2 
 ۵۷/۸ ۷۸/۹ ۳۴/۱۰ ۱۵/۱۱ (متر)ي جانب ةلولي ابتدا در فشار

۵۳/۹ ۱۳/۱۸  ۴۲/۳ 
 ۲/۷ ۳۱/۸ ۳۳/۹ ۲۸/۱۰ (متر)ي جانب ةلولي انتها در فشار

M3 
 ۴۸/۱۶ ۹۵/۱۶ ۵۲/۱۵ ۶۵/۱۷ (متر)ي جانب ةلولي ابتدا در فشار

۷۶/۱۵ ۸۸/۵  ۸۹/۰ 
 ۵۳/۱۵ ۱۴/۱۶ ۳۸/۱۵ ۴۲/۱۶ (متر)ي جانب ةلولي انتها در فشار

M4 
 ۸۵/۱۷ ۳۵/۱۹ ۸۷/۲۲ ۴/۲۲ (متر)ي جانب ةلولي ابتدا در فشار

۲۱/۱۸  ۵۶/۱۸  ۸/۱  
 ۷۳/۱۷ ۴۶/۱۸ ۱۸/۲۰ ۳۸/۲۱ (متر)ي جانب ةلولي انتها در فشار

M5 
 ۷۸/۶ ۹/۸ ۵۲/۸ ۹ (متر)ي جانب ةلولي ابتدا در فشار

۶۲/۷ ۴۸/۲۴  ۹/۳ 
 ۳۵/۶ ۸/۶ ۷ ۳۹/۸ (متر)ي جانب ةلولي انتها در فشار

                 
 لترهايف در فشار افت زانيم M4 و M1، M3 ةسامان در
 توجه با كه شدي ريگاندازه متر ۸/۱ و ۸۹/۰ ،۱/۳ بيترت به
 سه از كمتر افت زانيم باي مركز كنترل ايستگاه كهاين به
ي هاروش توسعه و بهبود (دفتر است مناسب متر مين و
ي هاستميس گرفت جهينت توانيم فشار) تحتي اريآب
 برخورداري قبول قابل عملكرد از مزارع دراين ونيلتراسيف

 نيا در آبي شور زانيم کهنيادليل  بهي ول ؛است بوده
 بار کي مدت چند هر شوديم هيتوص ،ست باال هاسامانه

 زيتم را هاآن ،يگرفتگ صورت در تا شوندي نيب باز لترهايف
 ازين مورد فشار کاهش باعث تا شوند ضيتعو اي کنند

 لترهايف در فشار افت زانيم M2 سامانه در نشوند. سامانه
 مقدار از زانيم نيا چند هر ؛شدي ريگاندازه متر ۴۲/۳

ي اريآبي هاروش توسعه و بهبود دفتر توسط شده هيتوص
 نيا به کينزد اريبسي ول است، کمتر متر )۵/۳( فشار تحت
 نيا آب تيفيک کهنيا به توجه با نيهمچن و است مقدار

 باعث توانديم و بود نييپا اريبسي شور نظر از زين مزرعه
 ازين مورد فشار کاهش آن دنبالبه و لترهايفي گرفتگ
 کي مدت چند هر حتما شوديم هيتوص لذا ؛شود سامانه

 صورت در تا دريگ قراري نيبازب نظارت مورد لترهايف بار
 باعث تا کنند ضيتعو اي زيتم را هاآن ،يگرفتگ ةمشاهد
 زانيم M5 ةسامان در نشوند. شبکه ازين مورد فشار کاهش

 زانيم نيا که شدي ريگاندازه متر ۹/۳لترهايف در فشار افت
ي هاروش توسعه و بهبود دفتر توسط شده هيتوص مقدار از
 باال به توجه با .است شتريب متر )۵/۳( فشار تحتي اريآب

 و بودن مثبت و سامانه نيا در لريالنژ اشباع شاخص بودن
 سه مدت کهنيا وي اريآب آب در کربناتيب مقدار باالبودن

 دري گرفتگ گذشت،يم سامانه نياي برداربهره از سال
 عوامل نيا شد. دهيد سامانه نيا در هاچکانقطره ازي بعض

 طرف دوي لترهايف در فشار اختالف باالبودن ليدل توانديم
 شو و شست به ازين سامانه نيا نيبنابرا باشد. زين هايصاف
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 استفادهي سکيد لتريف از سامانه نيا در نيهمچن دارد.
 ذرات و هاجلبک ليقب ازي مواد ورود باعث كه بود نشده

 سم قيتزر صورت در و بود شده سامانه داخل بهي آل مواد

ي هايگرفتگ زين هاآن از حاصل رسوبات سامانه در کود و
 وي کنواختي بيضري هاشاخص است. داشتهي پ در را

  است. شده آورده ۷ جدول در هاسامانهي بازده
  

  (درصد) هاسامانه راندمان وي کنواختي بيضرا - ۷ جدول
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M1 ۰۸/۹۴ ۹۵/۸۸ ۹/۸۸ ۴/۸۴ ۰۱/۸۰ ۵۷/۷۶ ۰۸/۸۵ 
M2 ۸۵/۹۳ ۸۱/۸۸ ۶۵/۸۸ ۳۳/۸۳ ۷۸/۷۹ ۹۶/۷۴ ۳۳/۸۳ 
M3 ۸۲/۹۵ ۱۲/۹۳ ۰۵/۹۳ ۱۲/۹۲ ۷۵/۸۳ ۹۱/۸۲ ۱۲/۹۲ 
M4 ۵۱/۹۵ ۸/۹۱ ۷۴/۹۱ ۶۳/۹۰ ۵۶/۸۲ ۵۷/۸۱ ۶۳/۹۰ 
M5 ۷/۹۰ ۶/۸۳ ۴۹/۸۳ ۹۸/۷۷ ۱۴/۷۵ ۱۸/۷۰ ۹۸/۷۷ 

  
 در پخشي کنواختي به سامانه در آب پخشي کنواختي

 سامانه سراسر در فشار راتييتغ و شيآزما مورد فولديمان
 از شيآزما مورد فولديمان پخشي کنواختي دارد.ي بستگ
 قرار M3 سامانه در ٪۰۵/۹۳ تا M5 سامانه در ۴۹/۸۳٪

 (جدول )۱۹۷۸( کلر و اميمر مطالعات اساس بر که ،داشت
 پخشي کنواختي دارند. قرار خوب وي عال تيوضع در )۲

ي بازده کاهش فاکتور بودن کمدليل  به هاسامانه در آب
 به شيآزما مورد بلوک در آب پخشي کنواختي از متفاوت

 M4 و M3 سامانه در آب پخشي کنواختي آمد. دست
 دارد. قراري عال تيوضع در که بود ٪۹۰ از تر بزرگ

 و خوب تيوضع در نظر نيا از M2 و M1ي ها سامانه
 نييپا ليدال از دارند. قرار متوسط تيوضع در M5 سامانه

 ۲ شکل .استي دب اديز راتييتغي کنواختي بيضر بودن
 دهد.يم نشاني جانب ةلول مختلف نقاط در راي دب ريمقاد

 سامانه دري دب راتييتغ شوديم مالحظه که گونههمان
M5 ي کي داشتند انيب )۲۰۱۰( همکاران و آکار .است اديز

ي اريآبي هاسامانه در آب پخشي کنواختي کاهش ليدال از
 سامانه نيا در که است جلبک ازي ناشي گرفتگ ،ياقطره

 و کامل هيتصف از استفاده ليدل نيهمبه ؛شد مشاهده زين
 و گانهي( باشدي ديمف کارراه توانديم مرتبي شو و شست

 لتريف طرف دو در فشار اختالف مقدار ).۱۳۹۱ همکاران،
 نيا که شدي ريگاندازه متر ۹/۳ )۶ (جدول M5 ةسامان در

 از نيهمچن .است سامانه دري گرفتگ ةدهندنشان موضوع
 نيا در پخشي کنواختي بيضر بودن نييپا گريد ليدال

ي ابتدا در فشار ميتنظي رگالتورها از استفاده عدم سامانه
ي رهايش از فولدهايمان در فشار ميتنظي برا بود. فولدهايمان

 ميتنظ عدم که بود شده استفاده انيجر وصل و قطع
 در فشار اختالف جاديا باعث رهايش نيا مناسب

  بود. شده کار درحالي فولدهايمان
مقادير به دست آمده از بازدهي پتانسيل و واقعي ربع 

ميانگين عملکرد کلي سامانه است.  ةدهندپايين نشان
بازدهي پتانسيل کاربرد ربع پايين در بلوک مورد آزمايش 

 M3 ٪ در سامانه۷۵/۸۳تا  M5درصد در سامانه  ۱۴/۷۵از 
تا  M5٪ در سامانه ۱۸/۷۰و مقدار آن در کل سامانه از 

متغير بود. از داليل پايين بودن  M3٪ در سامانه ۹۱/۸۲
ها کم بودن فاکتور کاهش بازدهي اين راندمان در سامانه

در اثر تغييرات فشار بود. نتايج تحقيق با نتايج پيري 
باز مطابقت دارد. بازدهي هاي شهرستان سر) در باغ۱۳۹۱(

تا  M5 ٪ در سامانه ۹۸/۷۷ها از واقعي کاربرد در سامانه
متغير بود. بر اساس اين شاخص  M3٪ در سامانه ۱۲/۹۲

و  M1هاي در وضعيت عالي، سامانه M4و  M3هاي سامانه
M2  از اين نظر در وضعيت خوب و سامانهM5  در وضعيت

ها براي افزايش بازدهي متوسط قرار دارند. در اين سامانه
  شود.ها و کنترل آن توصيه ميتنظيم فشار در لوله
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  يابيارز موردي هاسامانه دري آزمايش بلوک فولديماني جانبي هالوله بر واقعي هاچكانقطرهي دب راتييتغ - ۲ شکل

  
  يريگجهينت
 مورد ياقطرهي اريآب يهاسامانه ةعمد مشكلي كل طوربه

 نامناسب آرايش علتبه شده سيخ سطح بودن كم ،يبررس
 در لوپ،ي هاحلقه مناسبي گذاريجا عدم ها،چكانقطره

 ،سامانه در فشار توزيعي يكنواخت عدم موارد يبرخ
 و يعزتو يکنواختي کاهش ،آبياری آب عمق دنبو نامناسب

ي هاستميس در .است برداربهره مهارت و دانش بودن نيپاي
M1، M2 و M5 روشن را ستميس زارعي وقت شد مالحظه 

 در و شودينم چکان قطره از آب خروج بهي توجه کنديم
 داشت، وجود اتصاالت از نشت اي يگرفتگ کهي صورت

 سه عمر طولدليل  به M5 ستميس در شد.ينم برطرف
 ۹/۳( يشتريب فشار افت آن، ونيلتراسيف ستميس ساله

 شد. مشاهده ونيلتراسيف يهاستميس گريد به نسبت متر)
 با M5 و ٪۱۲/۹۲ و ۸۲/۹۵ ،۱۲/۹۳ ريمقاد با M3 ستميس

 و نيشتريب بيترتبه ٪۹۸/۷۷ و ۷/۹۰ ،۶/۸۳ ريمقاد
 ةبازد وي کنواختي بيضر ع،يتوزي کنواختي ريمقاد نيکمتر

 ةسامان علتبه بوشهر، استان در بودند. دارا را نييپا ربع
 آب از ٪۷۰ به بيقر نخل،ي باال يآب ازين وي سنتي اريآب

 از ؛رسديم التينخ مصرف بهي کشاورز بخش دري مصرف
 نيا در التينخي اريآبي ها روش اصالح به توجه رونيا

 يهايريگاندازه و هايبررس با است.ي ضرور اريبس استان
 ياقطرهي اريآب يهاسامانه ،مطالعه نيا در آمده عمل به

 ازيني مطلوب ةگونبه بتوانند تا شوندي طراحي خوببه اگر
 و داشت خواهندي بهتر عملکرد کنند، نيتأم را اهيگي آب
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 به نسبت راي امالحظه قابليي جوصرفه بود خواهند قادر
 خاطر نيهم به .کنند جادياي سنتي اريآبي هاروش

 مورد استان نيا در هاسامانه نوع نيا شوديم شنهاديپ
 استان، مناطقي برخ در البته رند.يگ قراري شتريب استفاده

ي اريآبي هاسامانه ازي تعداد است، بوده شور آب منبع که
 اندشده خارج انتفاع از و مواجهي گرفتگ مشکل باي اقطره

 آموزش در کشاورزان به است ازين امر، نيا اصالح يبرا که
 هئارا به نسبت طراحان شوديم شنهاديپ .شود داده
 اطالعات بودن کامل به نسبت ناظران و درست هاي طرح

 اجرايي ةنقش جانمايي ها،طرح صحت کنترل طراحي، ةپاي
 باشند. جدي لوازم کيفيت کنترل و طراحي نقشه مطابق

 هايکارگاه و هاکالس در شرکت ضمن دباي باغداران
 و شست جمله از هاسامانه صحيح نگهداري دري آموزش
 آسيب قطعات جايگزيني و هاچکانقطره فيلترها، شوي
 داشته بيشتري دقت نو قطعات با کيفيت کم و ديده

 در مهمي نقش فشار تغييرات و فشار طرفي از باشند.
 لذا ؛فشاردارد تحت هايسامانه مناسب و صحيح کارکرد
 جاي به فشار ةکنندکنترل لوازم و وسايل از شودمي توصيه

 حال دري هاطرح و شود استفاده فشار کنترل دستي لوازم
  .شوند نظارت وي ابيارز مشاوري هاشرکت توسط اجرا

  
  يگزارسپاس

 است. شده انجام زابل دانشگاه يمال تيحما با پژوهش نيا
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