
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 
1392/  1شماره /  27جلد / ب / مجله پژوهش آب در کشاورزي   

  

 

  
  و شیاري تحت ) تیپ(دو سیستم آبیاري قطره اي نواري  یابیارز

  رژیم هاي مختلف رطوبتی 
  

  و محمد اسماعیل اسدي 1پریسا شاهین رخسار
  عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گیالن؛

pshahinrokhsar@yahoo.com  
  عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان؛

iwc977127@yahoo.com  
  
  

   هدیچک
به طور کلی مناسب بودن یک روش آبیاري به مقدار آب ذخیره شده در ناحیه توسعه ریشه، تلفات نفوذ عمقی 

 تلفات ناشی از رواناب سطحی و یکنواختی آب به کار برده شده در پروفیل خاك در هر نوبت در زیر ناحیه ریشه،
ارزیابی سیستم آبیاري تعریف  طبیعی کار حین در و مزرعه شرایط در یري این پارامترهاگاندازه . آبیاري بستگی دارد

و  75 ،50(ي مختلف آبیاري ها میرژحت ي،  تاریش  ويا  قطرهياریآب روشی دو ابیارز پژوهش به منظور نیا .می شود
یسه مقا. دیگردي گرگان اجرا کشاورز قاتیتحق ستگاهیادر ) 1386و  85(ی زراع در دو سال )یآبیاز ن درصد 100

 درصدي در مقایسه با آبیاري شیاري 33ي موجب کاهش ا قطرهیاري آب که نشان داد روشی بین دو مصرفحجم آب 
ي مختلف آبیاري بر ها میرژ عملکرد سویا تحت تأثیر روش آبیاري قرار نگرفت ولی نتایج نشان داد که. شده است

 درصد 96ي ا قطرهیاري آب روشمتوسط راندمان یکنواختی پخش آب در آبیاري کامل در . عملکرد محصول موثر بودند
یشتر ب)  درصد84(ي ا حظهمال قابل به طوري ا قطره روش آب در کاربرد درصد بوده است و راندمان 95یاري شیاري آبو 

بر اساس نتایج این پژوهش قسمت عمده هدر رفت آب در روش آبیاري شیاري ناشی از  .آمدت یاري بدسش روشاز 
 این تلفات در روش  کهیدر حال، باشد یم)  درصد نیاز آبی100 درصد در تیمار آبیاري 67(تلفات رواناب سطحی 

   .ي مشاهده نشدا قطرهآبیاري 
 

 

  نسطحی، راندمان، سویا، گرگا، يا قطره :يدیکلي ها واژه
  

                                         
: تی کدپس- جاده تهران، روبروي دانشکده تربیت بدنی، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گیالن10 کیلومتر -رشت: مسؤولآدرس نویسنده 

4163533941 
1391 ،بهمن:  و پذیرش1391، اردیبهشت : دریافت 
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    حت رژیم هاي مختلف رطوبتی و شیاري ت) تیپ(ارزیابی دو سیستم آبیاري قطره اي نواري /  

  

 

   همقدم
رع با ا مزياریآب يها روشطراحی  کلی به طور

 را با کشت ازین که آب مورد ردیگ یمصورت  هدف نیا
تلفات آب ممکن . ندینما نیتأم هدر رفت آبحداقل 

 به یعمقها، نفوذ   نفوذ آب در جدار کاناللیدلاست به 
 و ریتبخ، یسطح، رواناب شهیر ترهگسخارج از منطقه 

 راندمان يرو از ياریآب روش کیعملکرد . امثال آن باشد
 زانیمانتقال آب به مزرعه، راندمان کاربرد آب در مزرعه، 

 دهیسنج پخش آب در مزرعه یکنواختی و ياریآب تیکفا
حجم آب مورد  کارآییاز دالیل مهم کاهش  .شود یم

مناسب و نیز نا يها روشز  استفاده ا،بیارياستفاده در آ
است که منجر به  نامطلوب آبیاري هاي یمرژاعمال 

 استفاده انیم نیا در .شود یمنیاز گیاه مصرف آب بیش از 
در  که )پیت( يا قطره ياریآب رینظ يدیجد يها روشاز 
،  باالیی برخوردار استکارآیی حجم آب مصرفی از ها آن
 . رسد یم به نظر دیمف

یستمهاي آبیاري تحت فشار بر مقایسه تأثیر س
نشان داد که آبیاري ) 15(سویا توسط سعید و همکاران 

با سیستم آبیاري قطره اي سطحی موجب افزایش عملکرد 
، 39/17، 68/37، 84/18دانه سویا به ترتیب به میزان 

در مقایسه با سیستم آبیاري بارانی  درصد  35/4 و 59/11
ی و آبیاري قطره اي نیمه متحرك، تفنگی، مه پاش، فالپ

همچنین نتایج نشان داد که سیستم آبیاري .  زیر زمینی شد
قطره اي زیر زمینی موجب کاهش مصرف آب به ترتیب 

 درصد در 05/5 و 83/12، 23/11، 83/5، 04/12به میزان 
بارانی نیمه (مقایسه با سایر سیستمهاي مورد بررسی 

 اي متحرك، تفنگی، مه پاش، فالپی و آبیاري قطره
شد همچنین سیستم آبیاري قطره اي سطحی و ) سطحی

زیر زمینی باالترین کارایی مصرف آب را در مقایسه با 
  . سایر سیستمها داشتند

با بررسی فنی و اقتصادي ) 10(کاوه و همکاران 
روشهاي  آبیاري بارانی و نشتی بر عملکرد سویا  مشاهده 

آبیاري نشتی  کردند که سیستم آبیاري بارانی درمقایسه با 

 متر مکعب در هکتار موجب کاهش  2870با مصرف آب 
همجنین متوسط .  درصدي حجم آب مصرفی  شد40

) CU( یکنواختی یبو ضر) DU(توزیع یکنواختی توزیع 
و راندمان کاربرد کمترین ربع در آبیاري بارانی به ترتیب 

 91و  85 درصد و براي آبیاري نشتی مقادیر 70 و 84، 74
 47کاهش ) 1 (همکاراناخوان و . رصد حاصل شد د44و 

نسبت به ) پیت(ي ا قطرهیاري  آبیمصرفي آب درصد
در این میان آبیاري . گزارش شده است ياریشي اریآب

و )  تن در هکتار35/21(ین عملکرد تر کمشیاري داراي 
 تن 91/28(داراي بیشترین عملکرد ) پیت(ي ا قطرهآبیاري 

 یک يا مطالعهبا ) 4 (همکاران  وياسد. بودند) در هکتار
 یسطح یاريآب يها روشدر ب  آن کاربردراندماساله، 
، اصفهان، کرمان را در مناطق ینزارع یریتمدتحت 

 حاصل از یجنتا.  قرار دادندیابیارز و گرگان مورد یهاروم
 اکثر در یاريآب آب کاربرد راندمان نشان داد ها آنمطالعه 

 آن در طول یرمقاد و قبول  قابلغیرمزارع مورد مطالعه 
 و یطراح ضعف به نظر ایشان. بود یرمتغ یزراعفصل 
 بودن یینپا عمده یلدل ،یاريآب یحصح یریتمدعدم 

با اندازه ) 8(اموند و همکاران . می باشد یاريآبراندمان 
گیري راندمان کاربرد آب آبیاري شیاري در دو سال 

 پایین بودن و دلیلکردند  درصد گزارش 67 تا 7زراعی از 
بتیخی و ابو . راندمان را تلفات زیاد نفوذ عمقی دانستند

 يها روشبا بررسی راندمان کاربرد آب در ) 6(احمد 
 مقدار آن براي آبیاري ،آبیاري سطحی و تحت فشار

 .گزارش کردند درصد 91 و 64سطحی 

 که رسد یم به نظر  تحقیقات مذکورنتایجس بر اسا
 کارآییي در ارتقاء اریآب يها روشبهبود  طرف کیاز 

 و از طرف یی داردسزاه ب ریتأثي کشاورزمصرف آب در 
 و یاهگ یازن از مقدار آب مورد ینزارع یآگاهعدم  گرید

 آب در بخش یهرو یب، به استفاده یاريآب یحصحاصول 
نیز در راستاي این مطالعه حاضر . شود یم منجر يکشاورز

 يا قطرهآبیاري  روشدو فنی ارزیابی هدف و به منظور 
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از نظر راندمان یکنواختی سویا در کشت  شیاريو ) پیت(
  . انجام شد مصرف آب کارآییپخش، راندمان کاربرد و 

   ها روشمواد و 
در ) 1386-85(ی زراع در دو سال پژوهش نیا

یلومتري شمال ک 6یقات گرگان در فاصله تحقیستگاه ا
یستگاه ا .دیگرداجرا شهر گرگان واقع در استان گلستان 

ی شرقیقه دق 20 درجه و 54یایی طول جغرافیت موقعدر 
ارتفاع از . ی قرار داردشمالیقه دق 55 درجه و 36و عرض 

ی ساالنه آن در حدود بارندگیزان م متر و 5/5یا درسطح 
 دو روش مطالعهدر این . باشد یمیلی متر م 450-400

و سه ) S(مرسوم منطقه ي اریش  و)T( يا قطرهي اریآب
ی آبیاز ن درصد 100 و )I50( ،75) I75 (50ي اریآب ماریت
)I100 ()و مقایسه قرار ارزیابیمورد ) به عنوان شاهد 

 50با فاصله  يمتر 50ط  خ6کرت شامل ر ه .گرفتند
 متر 4ین تکرارها بین هر کرت یک متر و بمتر و  یسانت

ي سازدر اواخر خرداد ماه آماده . مرز در نظر گرفته شد
کلیه عملیات کاشت، داشت و . ت گرفتین صورزم

برداشت براي تمام تیمارها یکسان و مطابق با عرف منطقه 
ي از خاك مزرعه به بردار نمونهکاشت ز قبل ا. انجام شد

متر  یسانت 60یزیکی تا عمق فیات خصوصیین تعمنظور 
 .شود یم مشاهده 1در جدول آن یج نتا کهصورت گرفت 

 ينوارها کاربردرح بر اساس ین طا) پیت(ي ا قطرهیاري آب
یلی متر، م 16آبفشان جنوب با قطر آبیاري تولید شرکت 

یتر در ساعت در ل 6ی ده آبمتر و  یسانت 30فاصله روزنه 
 100فاصله نصب نوارها .  شدطراحی و اجراهر متر نوار 

 نوار استفاده ک از یاهیگ فیردي آبیاري دو براو متر  یسانت
 بار توسط 1در حدود  يا رهقطي اریآب روشفشار . دش
-10ا دامنه سنجش ب(ج ی و فشار سننچیا 2ي ها رفلکهیش
   .د بوکنترلتحت )  بار0

ی دب آبیاري شیاري بر اساس روشطراحی دبی 
یه بدست ثانیتر بر ل 75/0 در حدود 1 رابطهینده از فرسا
 008/0ین مورد نظر در حدود زمیب ش.  و منظور شدآمد

  .یین شدتعمتر بر متر 
)1( 

S
Q 6.0

max 
 

لیتر بر (ینده فرسای دب Q max رابطه که در این 
یاري آب. باشد یم) متر بر متر(؛ شیب زمین Sو ) ثانیه

یکا متصل به یک پولینچی ا 3شیارها با استفاده از یک لوله 
یی ها روزنه کهین صورت ابه . گرفتین انجام روبپمپ 

ي لوله روبا استفاده از مته متري  یلیم 16ي مساوبا اقطار 
ی مشخص و با استفاده از پمپ با فشار کردهیجاد ایکا پول
. ین صورت گرفتزم کناریاري آب کانالیاري از آب)  متر15(

 5/0ی دب همواره کهید گردیم تنظي طوردبی فشار پمپ 
ین وجود قبل، بعد ایه از هر روزنه خارج شود با ثانیتر بر ل

ي براو انجام شد ی دبیري گ زهاندایاري آبین حو در 
ی ورودي و خروجی دب، اندازه گیري اخطیري از جلوگ

.  صورت گرفتزین 1 پیت WSCیارها با استفاده از ش
ي مورد ها سالپارامترهاي اقلیمی مربوط به زمان کشت در 

  . شود یم مالحظه 1مطالعه در شکل 
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  )1385-86(ي مورد مطالعه ها سالزمان کشت در  پارامترهاي اقلیمی مربوط به -1شکل 
  

ی آبیاز ن درصد 100عمق آبیاري براي تیمار 
)I100( در هر بار آبیاري معادل مقدار نیاز آبی خالص گیاه 

 جبران کمبود رطوبت خاك در منطقه میزانبوده و به 
 . زیر محاسبه شدرابطه از ،ریشه تا حد ظرفیت زراعی

 يها نوبت در یشهرسعه براي بدست آوردن عمق تو
 از خاك  تصادفیيها نمونهگیاه به صورت  یاريآبمختلف 

  . شدیريگ اندازهآن  یشهربرداشت شده و عمق توسعه 
)2( rzifc DD   )(   

؛ عمق Drz ،)سانتی متر(؛ عمق آبیاري Dکه در آن 
؛ به ترتیب رطوبت iθ و fcθ ،)سانتی متر(ه توسعه ریش

ظرفیت زراعی و مقدار موجود حجمی خاك در حد 
زمان بندي آبیاري بر اساس محاسبات کاهش . باشد یم

 انجام الوصول سهلمنطقه ریشه در حد آب در رطوبت 
 ي گسترههرگاه متوسط رطوبت موجود در عمق . شد

 الوصول سهلبه مرز پایین آب   I100ریشه در تیمار 

طوبت مرز پایین ر. گرفت یم، آبیاري بعدي انجام دیرس یم
  .  زیر به دست آمده از رابطالوصول سهل

)3( ))(( pwpfcfcc MAD    
 و الوصول سهلی رطوبت نییپا؛ مرز θcکه در آن، 

MAD 1این . باشد یم  مجاز  ضریب حداکثر تخلیه؛
ي برا). 3( گزارش شده است 55/0براي گیاه سویا ضریب 

  در آبیاريخاكی تجمعي سرعت نفوذ و نفوذ ریگ اندازه
  ). 4 رابطه(د  استفاده شاکفیکاست رابطهشیاري از روش 

)4( CtI   
؛ زمان از t ،متر یلیمبه  یتجمع؛ نفوذ Iدر آن که 

 بیضرا ؛α وCو در نظر گرفته شد  قهیدقشروع نفوذ به 
 بیضراي بدست آوردن برا.  هستندخاكمربوط به نوع 

 به طول اریشسه ، خاك فوق و سرعت نفوذ آب در رابطه
ي برای انیم اریشاز .  شدایجاد متر 5/0 متر و عرض 50

                                         
1 Management Allowed Depletion 
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ی و بدست خروجي و ورود انیجري مقدار ریگاندازه 
ی به جانبي ارهایش و دیگرد مقدار نفوذ استفاده آوردن

 ونیرگرسبا استفاده از .  شدنددر نظر گرفتهعنوان محافظ 
ت بدس) 5 (رابطه نفوذ به صورت رابطه بیضرا ،یخط
  .آمد

 )5( 788.0134.1 tI   
ی زمان الزم جهت نفوذ عن؛ یTnبا مشخص شدن  

دت زمان رسیدن آب م؛ TA، )دقیقه (ياریآبعمق خالص 
) TI(ي اریآب، مدت زمان )دقیقه (از ابتدا تا انتهاي شیار

و عمق ناخالص آبیاري با استفاده از روابط زیر  )دقیقه(
  ).2 (دمحاسبه گردی

)6(  nAi TTT   

)7(  
LW

TQi i
g 




60
 

میلی (؛ مقدار ناخالص عمق آبیاري Igهمچنین 
؛ فاصله W ،)لیتر در ثانیه(؛ دبی ورودي به شیارها Q ،)متر

؛ مدت Ti، )متر( طول شیار ؛L، )متر(شیارها از همدیگر 
  .باشد یم )دقیقه) (قطع جریان آب(زمان آبیاري 

معمول راندمان کاربرد آب بر اساس تعریف 
عبارت است از درصدي از آب ارائه شده به مزرعه که به 

ی و سطح و تلفات آن شامل رواناب رسد یممصرف گیاه 
یاري شراندمان کاربرد آب در آبیاري . باشد یمنفوذ عمقی 

  ).11(از روابط زیر محاسبه شد 
)8( 100

r
a D

DE
 

)9( rzif DD   )(   
؛ متوسط D آب، کاربرد؛ راندمان Eaکه در آن 

؛ متوسط Drیشه، ر گسترشیه ناحیره شده در ذخعمق آب 
نسبت حجم جریان (یاري آبعمق آب وارد شده به قطعه 

؛ عمق Drzو ) ورودي به قطعه به مساحت قطعه تحت آبیاري
؛ به ترتیب رطوبت حجمی iθ و fθ ،)سانتی متر(ه توسعه ریش

   .باشد یمبعد از آبیاري خاك قبل و 

تلفات نفوذ عمقی عبارت است از مقدار آبی که در 
 از تر نییپااثر عدم یکنواختی آبیاري یا عرضه آب مازاد به 

و نفوذ عمقی رصد تلفات د ).14 (رسد یممنطقه رشد ریشه 
  .)16 (یاري از روابط زیر محاسبه شدشدر آبیاري رواناب 

)10(                 
100))1((





Vi

VoViEaF
  

)11(                                             
100

i

O

V
VR

  
یب عبارتند از حجم ترت هب: Vi و VOکه در آن 

؛ درصد F، )مکعبمتر (خروجی به شیار  ي وورودآب 
یاري ش؛ درصد تلفات رواناب Rتلفات نفوذ عمقی، 

  . باشد یم
 يا قطرهیاري آب آب در کاربردیین راندمان تعي برا
د استفاده ش) 1ERF( بازده کاهش فاکتورین تخماز روش 

یجاد اییر فشار تغ به لحاظ که فاکتورین ا). 12 رابطه(
یر هر یک از مسی در جانبي لوله ورودشود از فشار  یم

  ). 11(د شو یم محاسبهیفلدها مان

)12(  
A 2.5

B 1.5


AERF
 

یانگین م؛ A بازده، شکاه فاکتور؛ ERF در آن که
؛ Bیفلدها، مانیر هر یک از مسی در جانبي لوله ورودفشار 

یر هر یک مسی در جانبي لوله ورودیانگین فشار محداقل 
   .دباش یم ایفلدهماناز 

راندمان یکنواختی پخش آب در سیستم آبیاري 
گیري آب خارج  با استفاده از اندازه) EU(اي نواري  قطره

ها در طول یک متر در ابتدا، یک سوم،  شده از قطره چکان
  ). 13رابطه (دو سوم و انتهاي طول نوار انجام گرفت 

)13(  
avgq

qEU min
× 100  

 حداقل میزان دبی  خروجی از ؛ qminکه در آن 
 می  ، میانگین میزان دبی از هر روزنهqavg  و هر روزنه

                                         
1 . Efficiency Reduction Factor 
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ي تلف براي موردیچ ه روشین ا در کهیی آنجااز . باشد
ی وجود ندارد، در باد بردگیر و یا تبخیق از طرشدن آب 

و ) F(، تلفات نفوذ عمقی )Ea(یجه راندمان کاربرد آب نت
 زیر روابطاز ) DUa(راندمان یکنواختی پخش آب 

متوسط چارك ؛ Dq، 16در رابطه . )11(شود  یممحاسبه 
؛ Drو ب  شده عمق نفوذ آيریگ  اندازهری مقادنییپا

  .باشد یم ذمیانگین عمق نفو

)14(                                      EUERFEa   
)15(                                          EaF  100  

)16(                                                r

q
a D

D
DU 

  
 شمارش ده یقطر از یمارت هر يبراعملکرد دانه 

حجم آب آبیاري در طول .  شدیینتعبوته از هر کرت 
 یريگ اندازه یحجم کنتور با استفاده از یزن کشتدوره 

با اندازه گیري عملکرد در هر یک از تیمارها و . شد
کیلوگرم بر (ب  مصرف آکارآییداشتن حجم آب مصرفی 

به ) هکتارکیلوگرم در (، از نسبت عملکرد )متر مکعب
د محاسبه گردی) متر مکعب در هکتار (آبیاريحجم آب 

)13(.
  یشآزما خاك محل یزیکیف مشخصات - 1جدول  

  یپژمردگرطوبت نقطه   یزراع یتظرفرطوبت   يظاهروزن مخصوص   تباف  قعم
  یوزندرصد   یوزندرصد  ب متر مکعیسانتگرم بر     ر متیسانت

  1/13  5/28  4/1  م لویلتیس  20-0
  3/12  9/27  4/1  م لویرس  40-20
  8/9  3/26  4/1  م لویلتیس  60-40

  

  ث و بحیجنتا
  یمصرفحجم آب 

ي و اریشي اریآبی در دو روش مصرفحجم آب 
و  6082 بیترت به کاملي اریآب ماریتدر ) پیت(ي ا قطره

 که نشان داد نتایج . بدست آمدهکتار در مکعبمتر  3738
 هاي یمرژدر ي رایشي اریآبدر مقایسه با  يا قطرهیاري آب

 درصد 50 و 75، 100آبیاري 

درصدي  36 و 41، 39موجب کاهش نیاز آبی به ترتیب 
 اخوان و ).1شکل  (ه استی شدمصرفحجم آب 

 يا قطرهیاري و شیاري آبی بررسیز با ن) 1 (همکاران
 کاهش موجب )تیپ(ي ا قطرهیاري آب که کردندگزارش 

 . ی شدمصرفي آب درصد 47

  
 
  
  
  
  
  
  

  یزراعیانگین دو سال میاري آبهاي مختلف  یمرژ در روشی دو مصرف حجم آب -1 شکل
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   عملکرد
 آبیاري روشمقایسه عملکرد محصول بین دو 

حتی در  از این نظر اختالف قابل توجهینشان داد 
با ولی . شود ینممشاهده  آبیاري اعمال شده هاي یمرژ

ي ا قطرهآبیاري  که شود یممالحظه  2 و 1مقایسه اشکال 
با صرفه  درصد نیاز آبی 100در تیمار آبیاري ) تیپ(

 درصد تولید یکسانی 38 به میزان آب در مصرفجویی 
 درصد نیاز 75در تیمار با آبیاري شیاري داشت و حتی 

 درصد کاهش حجم مصرف آب موجب افزایش 41آبی با 
 درصد نیاز آبی 50و در تیمار د  درص5/3تولید به میزان 

د کاهش حجم آب مصرفی موجب افزایش  درص36با 
  . شد درصد 6/15تولید به میزان 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  یزراعیانگین دو سال میاري آبهاي مختلف  یمرژ آبیاري در روش عملکرد محصول تحت دو -2 شکل

  
  ب مصرف آکارآیی

 تحت روش مصرف آب دو کارآیییسه مقا
  مصرف آبکارآیی که دادنشان یاري آبهاي مختلف  یمرژ

ي اریآبي ها میرژ در تمام )تیپ(ي ا قطرهي اریآب روشدر 
ت ي بوده اساریشي اریآب روش از شتریباعمال شده 

 شیافزاي اریآب کمبا اعمال که  يطوره ب). 3شکل (
با ) تیپ(ي ا قطرهي اریآب روش مصرف آب در کارآیی

 زین مکعب بر متر لوگرمیک 01/1ر  درصد تا مقدا50ي اریآب
ي اریآب روش مقدار مربوط به نیتر کمبدست آمد و 

 45/0 زانیمی به آب ازین درصد 100ي اریآبي با اریش
بر اساس نتایج ). 3 شکل(د  بومکعب بر متر لوگرمیک

کریم و ) 17(، ترك نژاد و همکاران )5(س وایهي و آوار
 کاهشی چون عواملي، ا قطرهي اریآبدر یز ن) 9(زاده 

 کنترلی و سطحاب ، عدم وجود روانخاك از سطح ریتبخ
 شی افزاجهینت و در کاهش مصرف آب ی باعث عمقنفوذ 

 در که شوند یمي اریش مصرف آب نسبت به روش کارآیی
  ). 3 شکل( مشاهده شده است زین پژوهش نیا
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  یزراعیانگین دو سال میاري آبهاي مختلف  یمرژ تحت روش مصرف آب دو کارآیییسه مقا -3 شکل
 

 و تلفات نفوذ 1یاريآب آب کاربردراندمان 
  عمقی و رواناب سطحی

 بیشترین ؛شود یم مالحظه 4همانطور که در شکل 
در روش ) نفوذ عمقی و رواناب سطحی(تلفات آب 

به . آبیاري شیاري به صورت رواناب سطحی است
   درصد این تلفات مربوط 65طوریکه به طور متوسط 

ت نفوذ  درصد آن به صور14به رواناب سطحی و   
به دلیل مصرف  يا قطرهدر آبیاري . عمقی بوده است

 8(آب کمتر، نفوذ عمقی به میزان زیادي کاهش یافته 
  باشد یمو میزان رواناب نیز صفر ) درصد

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  

 ي یارشآبیاري ) Rs(و رواناب ) Ds(ی عمقنفوذ ا ي با قطرهآبیاري ) Rt(و رواناب ) Dt(ی عمقیسه نفوذ مقا -4 شکل

                                         
1 Application Irrigation Efficiency 
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گردد،  یم مالحظه 5 شکل در که طور همان

ي ا مالحظه قابل  به طوريا قطره روش آب کاربردراندمان 
این . باشد یمیاري شیاري آب روشیشتر از ب)  درصد84(

. مطابقت دارد) 10(نتایج با نتایج کریمی و گمرکچی 
ین عامل کاهش راندمان تر مهمنیز ) 8(اموند و همکاران 

یاري را نفوذ عمقی و شیاري آب روشکاربرد آب در 
تلفات رواناب سطحی آب آبیاري ذکر کردند که در این 

 رسد یمبه نظر . )4 شکل(مطالعه نیز مشاهده شده است 
 از رواناب انتهایی بایستی یمبراي افزایش راندمان کاربرد 

اختالف قابل . در روش شیاري به نحوي جلوگیري کرد
اربرد آب در تیمارهاي کم  از نظر راندمان کيا مالحظه

مشاهده نشد ولی در آبیاري  يا قطرهآبیاري در آبیاري 
 50آبیاري  که طوريه  ب.شیاري این روند افزایشی بود

 درصدي راندمان 46موجب افزایش ، درصد نیاز آبی گیاه
نتایج این . )5شکل  (کاربرد در مقایسه با آبیاري کامل شد

آبیاري با کاهش هاي کم  یمرژدهد  یمپژوهش نشان 
تلفات نفوذ عمقی، موجب افزایش راندمان کاربرد آب 

در یز ن) 12 (همکاران و يموسو). 4 شکل(شده است 
 از حد کمتریاري آب که یدندرس یجهنت ینا به خود مطالعات

موجب افزایش راندمان  یسطح آبیاري روشدر یاز نمورد 
 . آب شده استکاربرد

 
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  یزراعیانگین دو سال مي ا قطرهیاري و شیاري آبهاي  روش آب در کاربردان  راندم-5شکل 
  

  راندمان یکنواختی پخش آب 
یج متوسط راندمان یکنواختی پخش نتابر اساس 

 96) تیپ(ي ا قطرهیاري آب روشآب در آبیاري کامل در 
با ). 6 شکل( بدست آمد 95یاري شیاري آبدرصد و 

بیاري شیاري بسیار مناسب که این راندمان براي آ وجودي
رسد ولی با نگاهی به تلفات رواناب سطحی  یمبه نظر 

در ) تیپ(ي ا قطره در مقایسه با آبیاري روشزیاد این 
شود حجم آب تلف شده در این  یم، مالحظه 5 شکل
 راندمان یشترب بسیار باالست و با مصرف حجم آب روش

رت فقط در صو.  استیافتهیکنواختی پخش آب افزایش 
استفاده مجدد از آب خروجی از شیار، شاید بتوان نتیجه 

 از نظر فنی براي شرایط موجود این روشگرفت که 
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 مالحظه 6 شکل در که طور همان.  مناسبی داردکارآیی
ي راندمان روهاي اعمال شده  یاريآب کمگردد  یم

یاري تأثیر گذاشتند و با شیاري آبیکنواختی پخش آب در 
  .  یافته استکاهشیاري این مقدار آب کمیزان میش افزا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 )یزراعیانگین دو سال م( يا قطرهیاري و شیاري آبهاي  روش راندمان یکنواختی پخش آب در -6شکل 
 
  

  یريگ یجهنت
ی ستیبا یمدر شرایط خشکسالی  نتایج نشان داد که

 مصرف آب باال نظیر کارآیییی با ها روشبه کاربرد 
ي ا قطرهي اریآبدر . توجه بیشتري نشان دادي ا قطرهآبیاري 

، عدم وجود خاك از سطح ریتبخ کاهشی چون عوامل
کاهش حجم ی باعث عمق نفوذ کنترلی و سطحرواناب 

 مصرف آب نسبت کارآیی شی افزاجهینت و در آب مصرفی
 مشاهده زین پژوهش نیا در که شوند یمي اریشبه روش 
در بیاري کامل در تیمار آ مصرف آب کارآیی. شده است

 بر متر لوگرمی ک67/0با مقدار ) پیت (يا قطره روش
 ياریآب روش باالتر از اریبس یمحسوس به طور مکعب

حجم .  بودمکعب بر متر لوگرمی ک45/0 زانیم به ياریش
) پیت (يا قطره و ياریش ياریآب در دو روش یمصرفآب 

 . بدست آمدهکتار در مکعبمتر  3738و  6082 بیترتبه 
با مقدار آب کمتر ) پیت(ي ا قطره آبیاري  کهیحالدر 

 با آبیاري سهیمقا محصول یکسانی در عملکردتوانست 
 چند منابع آب در یتمحدودبا توجه به . کند دیتولشیاري 

 به عملکرد یشافزا یقطر از یدتول یشافزا، لزوم یراخسال 
 یزير ضرورت داشته و برنامه یمصرف هر واحد آب ياز
 در یاريآب یمتنظ با تواند یم نوین يها وشربا  یاريآب

 در یاريآب و مقدار مناسب یاريآب کممراحل رشد با اعمال 
  . مصرف آب گرددکارآیی یشافزاهر مرحله سبب 

  قدردانی
وسیله از شرکت مهندسی آبفشان جنوب به ن بدی

 دریغ یبي و همکاري ا قطرهدلیل تأمین نوارهاي آبیاري 
 . شود یم صمیمانه قدردانی و تشکر
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