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 يادداشت فني

  
  

  يا قطره ياريستم آبيس ياريش راندمان آبيدر افزاChemflow  و کاربرد مدل يابيارز
  

  ٢ي، رضوانه مومن*١فر ينظر يهاد محمد
 

  چکيده 
عمق و مدت . شود ياه ميدن تنش به گكرا وارد يمانع از تلفات آب و  ياريآب يها ستميدر س ياريمناسب عمق و مدت آب يطراح

هد  ينشان م يبردار ستم در زمان بهرهيس يابيدر اکثر موارد، ارز. است يا قطره ياريستم آبيس يدر طراح يپارامتر اساس دو ياريآب
 يها شيق آزماين پارامترها از طرين مطلوب اييو تع يابيارز يکه برا يياز آنجا. نظر تطابق ندارندن دو پارامتر با هدف مورديکه ا
ن يهدف ا. ن خصوص دارديدر ا ياديت زياهم يساز شبيه يها ، استفاده از مدلاستاد ينه زيهزاز به صرف زمان و ين ييصحرا

در . است يا قطره ياريآب يها ستميش راندمان آب در سينه آب و افزايمصرف به براي Chemflowو کاربرد مدل  يابيمطالعه، ارز
، عمق ياريپس از اعمال دو پارامتر مذکور در زمان آب. دشن ييتون تعيدرخت ز ياز آبين نيمأت يبرا يطراح يق پارامترهاين تحقيا
فراتر از مقدار مورد  يس شدگيو عمق خ شده استش از حد برآورد يو مشخص شد که پارامترها بشد  يريگ اندازه يس شدگيخ
ن يمجدد تحت ا ياريمال آبو با اعشد ن ييمدل تع ر مطلوب با كمكيون مدل، مقاديبراسيو کال الزم يها ل دادهيبا تکم. از استين

ه خاک و زمان ينشان داد که رطوبت اول اين را هم جينتا. ده استيال رس دهيط ايبه شرا يس شدگيط مشخص شد که عمق خيشرا
 يدن پارامترهابره كريامکان کال Chemflowن مدل يبنابرا. مطلوب دارند يس شدگيدر عمق خ ييسزا هر بيثان تأيمناسب قطع جر
 يها نهياه و کاهش هزيا تنش به گيو منجر به استفاده مناسب از آب، کاهش تلفات آن و  كند مي، فراهم ياز طراح مذکور را پس

  .دشوستم يه سياول يه گذاريسرما
  

  .يا قطره ياري، آبيس شدگي، عمق خياريت آبيري، مدChemflowمدل  :ي كليديها واژه
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  مقدمه 
اي از  آبياري قطره هاي آبياري تحت فشار و مخصوصاً سيستم

هاي آبياري هستند که در شرايط رايج و رو به  كاراترين روش
هاي برتر در  مله گزينهتوانند از ج آب مي گسترش کمبود

بر  اي عالوه آبياري قطره. مناطق خشک و نيمه خشک باشند
از جمله  داردهايي نيز  اي که دارد محدوديت هاي بالقوه مزيت

 شود مربوط ميها که به روابط آب و خاک  اين محدوديت
ن يمتأ براي يطراح ين مطلوب پارامترهاييتوان به تع مي

 ،يفروغي و قائم(كرد  هنظر اشارمورد يشدگ سيعمق خ
١٣٨٤.(  
ش يط موجود، موجب افزايبا توجه به شرا ياز رطوبتياصالح پ

عوامل . شود يمصرف آب م ييو کارا ياريستم آبيس ييکارا
ات خاک، عمق و ساعت يخصوص يشدگ سيخ يثر در الگوؤم
ات خاک، يبا توجه به ثابت بودن پارامتر خصوص. است ياريآب

دو  يشدگ سيخ يمنظور بهبود الگو هب يتيريتنها ابزار مد
و  يابيدر ارتباط با ارز. است ياريپارامتر عمق و ساعت آب

 ياريستم آبيدر س يطراح ين مناسب پارامترهاييتع
و  ييرزايم. رفته استيصورت پذ يقاتيتاکنون تحق يا قطره

از ي، ابعاد پيکيزيک مدل فيبا استفاده از ) ١٣٨٤( همکاران
 ياريمختلف در آب يها نار زمو گسترش آن د يرطوبت
 يکيزيبا دخالت عوامل ف يروابط. كردند يرا بررس يا قطره

ه و با ير منبع تغذيثر در حجم خاک مرطوب شده در زؤم
 براي يز ابعادينگهام و آناليباک ∏ هياستفاده از قض

کو و توکر . دست آوردند به يجبهه رطوبت يساز نمونه
زان رطوبت يسه ميامق يبرا يشات مختلفيآزما) ١٩٧٥(

بافت متفاوت با  يها در خاک يا ک منبع نقطهيخاک از 
ع رطوبت خاک يگوناگون بر توز يها ير دبيثها تأ آن. كردند
دند و كر يرا در باغات مرکبات بررس يا قطره ياريتحت آب

آب  يز، حرکت جانبيبا بافت ر يها افتند که در خاکيدر
زجر و ينوف. است شتريبا بافت درشت ب يها نسبت به خاک

ه و شدت بارش يک اوليل ماترياثر پتانس) ٢٠٠٠(همکاران 
را بر زمان شروع رواناب  يشن -يو رس يدر دو نوع خاک رس

مورد مطالعه قرار داده و  Chemflowبا استفاده از مدل 
رات قابل ييدست آمده از مدل با روند تغ ج بهيسپس روند نتا

کردند و مشخص شد که سه يمقا يم تئورياستنباط از مفاه
ط ثابت، يک شرايها در  ه خاکيش شدت بارش در کليبا افزا

رواناب  يعبارت دا کرده و بهيزمان شروع رواناب کاهش پ
  .شود يدار ميزودتر پد

به دو  يبستگ يا قطره ياريستم آبينه آب در سيت بهيريمد
است و از  ياريمدت و عمق آب يعني يطراح يپارامتر اصل

از به ين پارامترها نين اييتع يصحراي يها شيآزما يطرف
 يها م و استفاده از مدلي، تعماستاد ينه زيصرف زمان و هز

  . دارد ياديت زياهم يساز شبيه
 Chemflowدن مدل كربره يو کال يابين مطالعه ارزيهدف ا
  .است يا قطره ياريستم آبيدر س

  
  ها مواد و روش

پرديس  ق حاضر در مزرعه پژوهشي گروه آبيارييتحق
واحد آزمايشي  ١٢. صورت گرفتابوريحان دانشگاه تهران 

شکل که سه طرف آن محدود به  يمربع ييها صورت جعبه هب
ل يتکم يا شهيو طرف مقابل آن توسط قاب ش يواره آجريد

 ٧٠در  ٧٠ها   جعبهابعاد . دشن طرح استفاده يشده بود در ا
متر  سانتي ١٥بود، که متر  سانتي ٨٠ها  متر و عمق آن سانتي
با آن  بقيةو  براي زهکشي با شن درشت پر شد کف آن
 مربوط به خاک شامل الزمات يه خصوصيکل. پر شدخاک 
 خاك اشباع رطوبت ،)متر در روز ٥٦/٠( يکيدروليه تيهدا

 گرم بر متر ٣٧/١(ظاهري  يچگال و )درصد وزني ٣٨(
مشتمل بر عمق  يطراح پارامترهاي نيهمچن و) مکعب

 ٣٠/٢( ياري، طول مدت آب)متر يليم ٥/٩( ياريخالص آب
  .دشن ييو تع يريگ اندازه  )روز ٢( ياريو دور آب) ساعت
موجود،  يها اطالعات و استفاده از دستورالعمل يآور با جمع
تون يدرخت ز ياز آبين نيمتأ يبرا يطراح الزم يپارامترها

، يارير درمدت زمان آبييتغ رايب. محاسبه شد
ليتر در ساعت  ٤و  ٢ يها يکرو فالپر با دبيي مها انچک قطره
اي موجود در مزرعه با دور ثابت  ستم آبياري قطرهيس يبرا
ش با توجه يآزما يواحدها ياريآب. درنظر گرفته شد ياريآب

پس از  ياريبه مشخص شدن دو پارامتر عمق و مدت آب
ساعت پس  ٤تا  يس شدگيعمق خ. رفتيصورت پذ يطراح

ق يطر از يا قهيدق ١٠ يزمان يها در گامان ياز زمان قطع جر
سه نوبت  يش برايآزما. دش يريگ م اندازهيمستق مشاهده

 يها ه دادهيانجام گرفت و کل ياري، براساس دور آبياريآب
 Chemflow ش، مدليو پس از اتمام آزما يريگ اندازه الزم

در اين . دشبره يش کاليج آزمايو با استفاده از نتا يپارامترده
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ز مدل پيشنهادي وان گنوختن براي انجام محاسبات طرح ا
در مدل وان . ات خاک استفاده شديمربوط به خصوص

استفاده شده است که اين  n و αگنوختن از دو ضريب
و براي هر نوع بافت خاک تعريف شده  استب تجربي ضراي
يط يکنواخت درنظر گرفته شرايط اوليه در مدل، شرا. است

شرايط مرزي نيز، در مرز باال مقدار شار رطوبتي  يشد و برا
  . ددر مرز پايين زهکشي آزاد لحاظ شو 
  
  ج و بحثينتا

 ياريعمق و مدت آب قيتدقو  ين مطالعه، بررسيهدف ا
م يش است، ترسيج حاصل از آزمايشده با نتا يطراح
 ١، در شکليارينوبت سوم آب يشده برا يريگ اندازه يها داده

نظر ش از عمق مورديب ياريدهد که عمق آب آب ينشان م
 استمتر  يسانت ٢٨که عمق موردنظر  يطور هب. است
 يارين مقدار آبيش از ايان، بيکه در زمان قطع جر يصورت در

 يبرا ياريگر، آبيد يعبارت هب). متر يسانت ٣٧( شده است
س يکه عمق خ شود يشده باعث م يمدت زمان طراح

ن در يبر ا عالوه. از در خاک باشديش از مقدار موردنيب يشدگ
س ي، عمق خيند نفوذ عمقيعلت فراه ان بيزمان قطع جر

زمان و  ينيب شيابد که اگر امکان پي يش ميز افزاين يشدگ
ان فراهم شود يند پس از زمان قطع جرين فرايمقدار ا

تالفات آب و شده را کاهش و از  ياريتوان عمق آب آب يم
ع رطوبت در عمق يتوز. عمل آورد هب يريجلوگ ييمواد غذا

قه از يمتفاوت پس از گذشت نود دق ياريآب يها نوبت يبرا
رات يين تغيا. ارائه شده است ٢ در شکل ياريشروع زمان آب

نحوه  ياريآب يها ن مطلب است که در نوبتيا يايگو
ل يدل به که يطور هب. استرطوبت در خاک متفاوت  يشرويپ

که  ييها ناا در زمينخست و  ياريخشک بودن خاک در آب
، استل مختلف کمتر از حد مجاز يرطوبت خاک به دال

اول نسبت به  ياريدر نوبت آب يافق يرو شيشدت پ
ان يچرا که در زمان شروع جر. شتر استيب يبعد يها نوبت

و در  كند ميرا کنترل  يس شدگيخ ي، الگوينگيموي يروين
ه خاک در يبودن رطوبت اول كمل يدل نوبت اول به ياريآب
 يشتر از نفوذ عمقيب يها، گسترش افق ر نوبتيسه با سايمقا
 ياريدهد که کاهش زمان آب يج نشان مين نتايهمچن. است
در  يريگ ر چشميث، تأها ناچک قطره يش دبيق افزاياز طر
ن، ييپا يها يکه در دب يطور هب. دارد ياز رطوبتيشکل پ

در  يبرخوردار بوده ول يشتريس شده از عمق بيخجبهه 
افته و از عمق نفوذ يش يافزا يافق يرو شيشتر، پيب يها يدب

س يکمتر حجم خ يها يدر مجموع در دب. شود يکاسته م
مختلف نشان  يوهايسنار يابياجرا و ارز. ابدي يش ميشده افزا

تر در ساعت يل ٤چکان  قطره يکه دب يصورتداد که در
  .استساعت مناسب  ٢به مدت  ياريود، آبانتخاب ش

  
الگوي خيس شدگي در مدت زمان آبياري براي نوبت  - ١شکل 

  سوم آبياري

  
 ٩٠الگوي خيس شدگي در نوبت هاي آبياري در زمان  -٢شکل 

  دقيقه پس از شروع آبياري
  

  يسانت ٢١ ان تا عمقيت در زمان قطع جرين وضعيدر ا
قه يدق ٣٠از گذشت  اما پس شود يم ياريخاک آب يمتر
که عمق موردنظر به رطوبت  شود يند نفوذ باعث ميفرا
 ٢ يچکان با دب که از قطره يحالتدر. بررسد يت زراعيظرف
ساعت و  ١د به مدت يبا ياريتر در ساعت استفاده شود، آبيل
 ٥٠معادل با  يقه انجام شود تا پس از گذشت زمانيدق يس
ند يق فراياز طر ان عمق موردنظريقه پس از قطع جريدق

  . نفوذ مرطوب شود
ه در يکه رطوبت اول يصورت دهد در يج نشان مين نتايهمچن

ش يا افزاي يارياز عوامل مانند دور آب يکير يخاک تحت تاث
ر ييتغ يطراح يد پارامترهار كنيير و تعرق تغيزان تبخيم
مدل پس از يج حاصل از اجراينتا ٣در شکل . كند يم
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متر در روز  يليم ٤ق روزانه معادل با ر و تعرياعمال تبخ 
 ٤ يچکان با دب که از قطره يدرحالت. نشان داده شده است

علت کاهش رطوبت در روز  هد بشوتر در ساعت استفاده يل
قه يدق ٣٠و  ٢ يارياز به آن است که مدت آبي، نياريآب

ان تا يت در زمان قطع جرين وضعيدر ا. درنظر گرفته شود
اما پس از  شود يم ياريخاک آب يمتر يسانت ٢٢عمق 

که عمق  شود يند نفوذ باعث ميقه فرايدق ٤٠گذشت 
براساس مشاهدات . بررسد يت زراعيموردنظر به رطوبت ظرف

شتر بودن ين حالت بيدر ا ياريش زمان آبي، علت افزايقبل
 .است تر نييدر رطوبت پا ينسبت به نفوذ عمق يگسترش افق

را  ياريا و خودکار آبيپو يزير ت مدل امکان برنامهين قابليا
 يرطوبت يش رطوبت خاک توسط سنسورهايق پاياز طر
خودکار توسط مدل  ياريآب يها ستمياستفاده در س براي

  . كند يفراهم م

  
در حالت کاهش رطوبت  يس شدگيخ ينموگرام الگو - ٣شکل 

  خاک
  

  يريگ جهينت
امکان  Chemflowن مطالعه نشان داد که مدل يج اينتا
، ين شده را پس از طراحييتع يپارامترها كردن برهيکال

و منجر به استفاده مناسب از آب، کاهش  كند ميفراهم 
ه يسرما يها نهياه و کاهش هزيا تنش به گيتلفات آن و 

ن امکان را ين مدل ايهمچن. شود يستم ميه سياول يگذار
متفاوت  يوهايبتوانند سنار كه دكن يطراحان فراهم م يبرا

ن يقرار دهند و بهتر يرا مورد بررس ياريآب يهاپارامتر
  . كند ها را انتخاب نهيگز
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