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     ای در شرایط آبیاری با آب شوربررسی عملکرد هیدرولیکی نوارهای آبیاری قطره

 

 استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان :یعلی حیدر نصراله

   :(  nasrolahi.a@lu.ac.ir  &  aliheidar200@gmail.com)نویسنده مسئول پست الكترونیكی

 

 چكیده 

های کشاورزی برای آبیاری امروزه در نواحی خشک و نیمه خشک آبهای شور و زهاستفاده از منابع آب نامتعارف به خصوص آب

ارد. با این وجود افزایش های خاص خود پتانسیل باالیی در شرایط آبیاری با آب شور دای به خاطر ویژگیمرسوم است. آبیاری قطره

تواند راندمان سیستم آبیاری را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو در این تحقیق خصوصیات ها در شرایط شوری میچکانگرفتگی قطره

ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با ای در چهار سطح شوری و در شرایط مزرعههیدرولیکی نوارهای آبیاری قطره

یابد. بر این اساس به ازای هر واحد افزایش ( کاهش میDU( و یکنواختی توزیع)EUها، یکنواختی پخش)فزایش شوری دبی نوارا

 5/5ها کاهش یافت. در نهایت حداکثر کاهش ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع در شوری درصد دبی خروجی 5/3شوری حدود 

 درصد نسبت به ابتدای فصل اتفاق افتاد.  6/9و  8/7دسی زیمنس بر متر و به میزان 

    ایگرفتگی، خصوصیات هیدرولیکی، تیپ، آبیاری قطره: ها كلید واژه

  

 مقدمه  -1

های شور یکی از منابع آب نامتعارف است که در بسیاری از مناطق خشک جهان از جمله ایران به عنوان یک آب             

شود. استفاده از این منابع در کشاورزی نیازمند اعمال کشاورزی استفاده می منبع جایگزین برای آبیاری محصوالت

های نوین آبیاری از جمله آبیاری محیطی است. سیستمهای مناسب جهت کاهش اثرات منفی کشاورزی و زیستمدیریت

لید محصوالت کشاورزی، تواند گام مؤثری در افزایش توهای شور میآب ای با اعمال مدیریت صحیح دراستفاده ازقطره

های آبیاری، ای از سایر روشجوئی در ذخایر آب شیرین باشد. وجه تمایز اصلی آبیاری قطرهوری آب و صرفهبهبود بهره

شدگی و فشار آبدهی پائین، خیس کردن موضعی سطح و حجم خاک، مصرف متناوب آب به علت حجم محدود خیس

ها سبب کارآیی باال در مصرف آب، مدیریت بهتر تغذیه باشد. این تفاوتانی میکارکرد پائین در مقایسه با آبیاری بار

ای بخاطر آبدهی کم و گیاهان، کنترل بهتر شوری و نیاز به انرژی کمتر در مقایسه با آبیاری بارانی شده است. آبیاری قطره

ال نگه دارد و از این طریق کاهش پتانسیل تواند پتانسیل ماتریک خاک را در ناحیه ریشه بامتناوب در یک دوره زمانی می

اسمزی ناشی از آبیاری با آب شور را جبران نماید و در نهایت پتانسیل کل برای رشد گیاه مناسب باشد. بخاطر کاربرد 
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یر ای نسبت به ساریزی آبیاری هنگام استفاده از آب با کیفیت پائین نیز آبیاری قطرهپذیری در برنامهموضعی آن و انعطاف

های شور نیز یک روش مناسب ای در خاکدهد که آبیاری قطرههای دیگر مزیت دارد. برخی مطالعات نشان میروش

(. از اینرو آبیاری 2113و همکاران  2، وان2112و همکاران  1برای بهبود وضعیت شوری اراضی و کشت گیاهان است )سان

ها یکی از مهمترین چانباشد. گرفتگی قطرهی با آب شور میای در صورت مدیریت مناسب سودمندترین روش آبیارقطره

های باکیفیت پایین رخ داده و همین امر موجب کاهش یکنواختی و در نهایت به مشکالتی است که هنگام استفاده از آب

یاری با آب ( با بررسی تأثیر آب1381گردد. فرزام نیا و حقایقی مقدم)مرور زمان سبب کاهش راندمان سیستم آبیاری می

 11درصد، روی خط  2های داخل خط و میکرو فالپر چانهای مختلف نشان دادند که قطرهچکانشور بر گرفتگی قطره

درصد دچار گرفتگی ناشی از رسوبات امالح مختلف شدند. عابدی کوپایی و  68درصد و خروجی تیپ  18درصد، توربو 

ها نشان دادند که کیفیت آب و نوع چکانیات هیدرولیکی انواع قطره( با بررسی تأثیر پساب بر خصوص1383بختیاری فر)

( به بررسی میزان آبدهی، یکنواختی پخش و ضریب یکنواختی 1387چکان در میزان گرفتگی آنها مؤثر است. نادری)قطره

سه پارامتر کاهش های مختلف پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش شوری هر در شوری چکانپنج نمونه قطره

( با بررسی اثر آب شور بر پارامترهای 1391چکان میزان کاهش متفاوت بود. ابراهیمی و همکاران)یافته و بسته به نوع قطره

چکان تنظیم کننده فشار نشان دادند که گذشت زمان عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار داده و هیدرولیکی چهار نوع قطره

محاسبه  19و % 91شده است. در این تحقیق بهترین یکنواختی پخش و تغییرات دبی به ترتیب % باعث کاهش میزان آبدهی

ای با آب شور ( به بررسی تأثیر شیوه مدیریت آبیاری روی عملکرد سیستم آبیاری قطره1392شد. نوشادی و فهندژ سعدی)

 سیستم را در شرایط شوری بهبود بخشد.  تواند عملکردپرداختند و نتایج آنها نشان داد که شیوه مدیریت مناسب می

ای، از نوعی پلیمر ساخته شده است که علیرغم های قطرهای به عنوان یکی از جدیدترین سیستمنوارهای آبیاری قطره

میکرون( در مقابل اشعه خورشید، تغییرات درجه حرارت و دما و بسیاری از امالح موجود در  111تا  111ضخامت کم )

اند که متر تعبیه شدهسانتی 31و  21، 11باشند. در طول نوارها منافذی با فاصله شیمیایی نظیر کودها مقاوم میخاک و مواد 

-ای از این منافذ خارج شده و در پای ریشه گیاه توزیع میآب پس از عبور از شیارهای مارپیچ و افت فشار، بصورت قطره

جات های ردیفی از جمله ذرت و صیفیای برای آبیاری کشتری قطرهاز نوارهای آبیا .(1385گردد )طرفی و همکاران، 

تا  3ای با فشار بین درصد قابل ارتقا است. نوارهای آبیاری قطره 95شود. در این روش، راندمان آبیاری تا حدود استفاده می

 (. 1381داشته باشد)آذری،  لیتر در ساعت آبدهی 8تا  2تواند از کنند که در این صورت هر متر آن میمتر کار می 11

ای در کشور گزاش شده و نتایج آنها حاکی استفاده از نوارهای آبیاری قطره های اخیر تحقیقات متعددی در زمینهدر سال

خشک عالوه بر کمبود آب و درجه وری آب باال در این روش آبیاری است. در نواحی خشک و نیمهاز عملکرد و بهره

آفرین است. لذا وری شدید خاک و آب و دسترسی کم به آب آبیاری با کیفیت مناسب نیز مشکلحرارت بسیار باال، ش

 ای در شرایط آبیاری با آب شور است.    هدف از این تحقیق بررسی عملکرد هیدرولیکی نوارهای آبیاری قطره

  

                                                           
1- Sun 

2- Wan 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

 5931شهریور  2-4

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 مواد و روشها  -2

 طرح آزمایش 

ای در شرایط شوری آب آبیاری برای کشت ذرت کی نوارهای آبیاری قطرهتحقیق حاضر به منظور ارزیابی هیدرولی          

پردازد. شهرستان در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز می (1392)تابستان تابستانه

اقلیمی منطقه  برخی خصوصیات 1شود. در جدول خشک کشور محسوب میاهواز از نظر اقلیمی جز مناطق خشک و نیمه

در طول دوره آزمایش ارائه شده است. سیستم آبیاری متشکل از یک سیستم مرکزی شامل؛ پمپ، فشارسنج، فیلتر توری، 

شد. آب پس از انتقال از کانال به ها و اتصاالت را شامل میای از لولهشیرفلکه و کنتور حجمی و سیستم توزیع که مجموعه

های مختلف های با شوریشد. در این مخازن آبلیتری ریخته می 2511ده و به داخل مخازن استخر مزرعه از آنجا پمپاژ ش

شد. های کلرید سدیم، کلرید کلسیم و کلرید منزیم تهیه میبه صورت مصنوعی و با اضافه کردن مقادیر مشخص نمک

 S2زیمنس بر متر(، دسی 5/2ری )آب رود خانه کارون با متوسط شو S1سطوح شوری مورد استفاده در این تحقیق شامل 

زیمنس بر متر( بود. هر دسی 5/5)شوری  S4زیمنس بر متر( و دسی 5/1)شوری  S3زیمنس بر متر(، دسی 5/3)شوری 

شد. در سیستم مرکزی متر و از آنجا به سیستم مرکزی متصل میمیلی 11کدام از مخازن توسط رابط به یک لوله پلی اتیلن 

شد. الزم به ذکر است که در کلیه روزهایی که زیکی آب، فشار سیستم نیز توسط فشار سنج کنترل میعالوه بر تصفیه فی

متری وارد میلی 11اتیلن های پلیشد فشار سیستم ثابت در نظر گرفته شد. پس از آن آب از طریق لولهگیری انجام میاندازه

شیرهای رابط مخصوص نوارهای آبیاری در ابتدای هر نوار شد. آبگیری هر نوار با مزرعه شده و در کل سیستم پخش می

برده بکار  مترسانتی 75متر و فاصله  1طول به تیپ عدد نوار  3هر کرت و در کرت  12در مجموع تعداد گرفت. صورت می

ت. در مشخصات نوارهای تیپ مورد استفاده آمده اس 2گرفت. در جدول شد که برای آبیاری ذرت مورد استفاده قرار می

 26( و S1نوبت ابتدایی با آب رودخانه کارون ) 11آبیاری صورت گرفت که از این تعداد  36طول فصل رشد ذرت تعداد 

 نوبت بعدی با سطوح شوری مختلف انجام شد. 

  برخی پارامترهای اقلیمی منطقه در طول دوره آزمایش :1جدول

 آبان مهر شهریور مرداد تیر متغیر

 4/24 6/22 22 6/9 4/9 ( °c)دمای حداقل 

 2/02 44 4/46 4/42 4/33 ( °c)دمای حداکثر 

 10 12 12 12 12 (m/s)حداکثر سرعت باد

 2 2 2 2 7/06 (mm)میزان بارندگی

 96 74 91 40 74 (درصد)رطوبت نسبی ماکزیمم
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مشخصات نوارهای آبیاری مورد استفاده :2جدول   

  

مترمیلی 5/16 قطر اسمی نوار  

ت جدار نوارضخام میکرون 175   

متر 11 ماکزیمم فشار کاری  

 A درجه یکنواختی

لیتر 2/2 ماکزیمم دبی  

هافاصله روزنه مترسانتی 21   

 

 آوری اطالعاتگیری و جمعاندازه

از آنجایی که هدف از این تحقیق بررسی میزان گرفتگی نوارهای تیپ در طول فصل و تأثیر آن روی مشخصات      

باشد لذا کی نوارها بود و با توجه با اینکه یکی از عوامل مؤثر بر میزان گرفتگی خصوصیات کیفی آب آبیاری میهیدرولی

(. به 3گیری شد)جدول برداری از آب صورت گرفته و برخی خصوصیات کیفی آب آبیاری اندازهدر طول آزمایش نمونه

ی آبیاری در فشارهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند. فشار خروجی نوارهای تیپ، نوارها -منظور تعیین رابطه دبی

دقیقه اندازه گیری و سپس متوسط دبی در هر  5خروجی در هر فشار و در مدت زمان  31بدین منظور حجم آب تعداد 

  (. 1388فشار نوارهای آبیاری طبق رابطه زیر تعیین شد )علیزاده،  -فشار محاسبه شد. رابطه دبی

      (1)                                                                                                           
xkhq  

 ضرایب معادله که باید تعیین شوند. xو k: بار فشار)متر(، hچکان)لیتر در ساعت(، : دبی قطرهqدر این رابطه

خروجی در هر کرت با عالمت گذاری بر  11در ابتدای فصل تعداد ها چکانقطره از خروجی آبمیزان گیری برای اندازه

گیری عدد در نظر گرفته شد. هنگام اندازه 31طح شوری ها مشخص شد که در مجموع تعداد خروجی برای هر سروی آن

گیری، دبی محاسبه گردید. مدت زمان ها جمع آوری و با استفاده از استوانه مدرج و زمان اندازهمقدار آب خروجی از آن

ی در طول دقیقه در نظر گرفته شد. به منظور ارزیابی دبی نوارهای آبیار 5گیری حجم آب خروجی در هر آزمایش اندازه

  .بار تا پایان فصل انجام شد 5ها گیریفصل این اندازه
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شود و بنابراین محاسبه یکنواختی ای، آب به صورت غیریکنواخت در سطح و حجم خاک توزیع میدر آبیاری قطره

 چکان، سطوحبه روشی مشابه آبیاری بارانی و نواری مشکل است. حجم خاک خیس شده توسط یک قطره 1(DUتوزیع)

چکان، خصوصیات خاک و میزان آب آبیاری است. رطوبتی متغیری دارد که تابع عوامل مختلف از جمله؛ فاصله از قطره

ترجیح داده  2(EUای متفاوت از آبیاری بارانی بوده و یکنواختی پخش آب)بنابراین یکنواختی توزیع آب در آبیاری قطره

ترین عامل تأثیرگذار بر راندمان دهد. یکنواختی پخش، اساسیا نشان میچکان رشود که میزان تغییرپذیری آبدهی قطرهمی

شود که (. برای بیان یکنواختی پخش از معیارهای مختلفی استفاده می1388ای است)علیزاده، کاربرد آب در آبیاری قطره

  مهمترین آنها عبارتند از:

(2)                                                                                      











ave

n

q

q
DU 100 

 (3 )                                                                   



















aveq

q

n

Cv
EU min27.1

1100 

 aveqها، چکانمتوسط دبی چارک پایین قطره nqیکنواختی پخش آب و توزیع آب)درصد(، DUوEUکه در آنها

-تعداد قطره nها وچکانحداقل دبی قطره minqها،چکانضریب تغییرات ساخت قطره Cvها، چکانمتوسط دبی قطره

 باشد. های مورد  بررسی میچکان

 

 های مختلف در طول فصلمتوسط خصوصیات کیفی آب آبیاری با شوری :3جدول

So4 تیمار
-

 Cl
-

 Hco3
-

 K+ Na+ Mg
2+

 Ca
2+ PH EC(ds/m) 

   (meq/l)    

 S1 97/7 79/11 4/7 79/7 9/17 77/4 7/9 44/9 5/4 

S2 15/7 6/78 76/7 77/7 46/44 69/8 4/17 5/9 5/7 

S3 97/11 75/57 47/7 1/7 6/48 9/17 5/45 45/9 5/4 

S4 74/14 8/57 75/4 11/7 6/77 1/15 41/47 8/9 5/5 

 

 

 

                                                           
1 - Distribution Uniformity 

2 - Emission Uniformity 
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 گیریو نتیجه بندی جمع -3

 فشار -ضرایب رابطه دبی

 1فشار نوارهای آبیاری در شرایط آزمایشگاهی به طور خالصه در جدول -ی دبینتایج محاسبه ضرایب رابطه          

ی بین تغییرات فشار و تغییرات دبی را نشان ( که رابطهxفشار)-ی دبیل توان معادلهمنعکس شده است. با توجه به جدو

بوده و این بیانگر وابستگی نسبتًا باالی دبی به فشار است. از اینرو برای جلوگیری از تغییرات دبی در نقاط  17/1دهد می

تر انتخاب شد بطوری که افت در سیستم به حداقل ها بزرگقطر لولهباشد مختلف مزرعه که ناشی از تغییرات فشار می

کند. از این رو یکنواختی پخش آب درصد( این مطلب را تأیید می 97و 95رسید. ضرایب یکنواختی پخش باالی سیستم)

 در مزرعه بسیار مطلوب بود.  

  

 و یکنواختی پخش در ابتدای فصل فشار-ی دبیضرایب رابطه :4 جدول

k. x. EU)%( DU)%( 

74/2 47/2 90 97 

  

 های مختلف تغییرات دبی نوارهای آبیاری در شوری

شده است.  آورده 1های مختلف در شکل میزان تغییرات دبی در روزهای پس از شروع دوره آزمایش و در شوری        

ی دبی نوارهای آبیاری کاهش یافت. این همان طور که از شکل مشخص است با گذشت زمان در هر چهار سطح شور

دلیل آن عدم اعمال تیمارهای شوری تا این روز پس از اولین آبیاری برای هر چهارنمودار یکسان است و  19کاهش تا 

روز از شروع آزمایش  97دهد که پس از لف شوری نشان میبررسی روند تغییرات دبی برای سطوح مختتاریخ است. 

درصد  38و  35، 31، 28دسی زیمنس بر متر به ترتیب حدود  5/5و  5/1، 5/3، 5/2های میزان کاهش دبی برای شوری

ایجاد شد به طوری که در این تیمار دبی نوارهای  S4بدست آمد. بر این اساس بیشترین کاهش دبی در سطح شوری 

لیتر بر ساعت در پایان دوره آزمایش رسید. نتایج مطالعات  66/1لیتر بر ساعت در ابتدای فصل به مقدار  67/2ی از آبیار

یابد هر چند ( نیز نشان داد که دبی نوارهای تیپ تحت شرایط شوری کاهش می1383( و فرزام نیا و همکاران)1387نادری)

حرارت هوا از عوامل مؤثر روی میزان رسوب امالح محلول آب در  میزان کاهش دبی متفاوت است. از آنجایی که درجه

ها به شرایط اقلیمی منطقه نیز هاست بنابراین میزان رسوب امالح و در نهایت میزان گرفتگی خروجیچکانداخل قطره

سید که این عامل گراد نیز ردرجه سانتی 2/51بستگی دارد. از این رو در شرایط تحقیق حاضر حداکثر دمای هوا به مقدار 

ارائه  2های مختلف در شکل (. رابطه بین درصد کاهش دبی در شوری1تواند در میزان گرفتگی مؤثر باشد)جدول نیز می
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Rی برازش داده شده است)یشده است. بر اساس این رابطه که با دقت باال
2
( به ازای هر واحد افزایش شوری آب 0.97=

 یابد.کاهش میدرصد دبی نوارها  5/3آبیاری حدود 

 

 
 های مختلف و در طول زمانتغییرات دبی نوارهای آبیاری در شوری :1شکل

 

 
  آب آبیاری رابطه بین درصد کاهش دبی و شوری :2شکل
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  DUو  EUبررسی تأثیر شوری روی  

، مقادیر این (DU( و یکنواختی توزیع)EUبه منظور بررسی اثر شوری آب آبیاری روی ضریب یکنواختی پخش)         

(. همچنان که از 3ضرایب در انهتای دوره آزمایش محاسبه و با مقدار اولیه مقایسه و درصد اختالف آنها بدست آمد)شکل 

آید با افزایش شوری هر دو ضریب یکنواختی پخش و یکنواختی توزیع کاهش یافته است. در هر دو مورد شکل برمی

زیمنس برمتر بود. ضریب یکنواختی نسبت به ابتدای فصل دسی 5/5شوری یعنی در  S4بیشترین کاهش در سطح شوری 

درصد کاهش یافت. میزان کاهش  8/7و  8/5، 1/1، 5/3زیمنس بر متر به ترتیب دسی 5/5و  5/1، 5/3، 5/2های در شوری

آب آبیاری ضمن  درصد محاسبه شد. بنابراین شوری 6/9و  1/7، 1/6، 2/1های مختلف یکنواختی توزیع نیز برای شوری

دهد. این نتایج با نتایج نوشادی کاهش دبی نوارها، ضرایب یکنواختی و در نهایت راندمان سیستم آبیاری را نیز کاهش می

  ( نیز مطابقت دارد.   1392و فهندژ سعدی)

 

 (EU( و یکنواختی پخش)DUدرصد کاهش یکنواختی توزیع) :3شکل

 گیرینتیجه

آب در بسیاری از نقاط جهان و ایران نوارهای آبیاری قطره ای با توجه به راندمان  امروزه بخاطر کمبود منابع

گیرند. در این تحقیق عملکرد باالی آنها در آبیاری، برای محصوالت مختلف زراعی و باغی مورد استفاده قرار می

ذشت زمان میزان آبدهی نوارها هیدرولیکی نوارهای آبیاری در شرایط آبیاری با آب شور مورد بررسی قرار گرفت. با گ

های باالتر با شدت بیشتری اتفاق افتاد. بیشترین میزان کاهش دبی نوارها در شوری کاهش یافت و این کاهش در شوری

درصد محاسبه شد. با افزایش شوری و کاهش دبی نوارهای آبیاری، شاخص  38زیمنس بر متر و حدود دسی 5/5

( که از مهمترین عوامل مؤثر بر راندمان سیستم آبیاری هستند نیز کاهش DUوزیع)( و یکنواختی تEUیکنواختی پخش)
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-درصد بدست آمد. از این رو پیشنهاد می 6/9و  8/7یافتند. بیشترین کاهش یکنواختی پخش و یکنواختی توزیع به ترتیب 

برداری و نگهداری از سیستم بهرههای مناسب مدیریت ،گردد در شرایط آبیاری با آب شور، عالوه بر سیستم تصفیه مناسب

 نیز اعمال گردد. ها جهت جلوگیری از گرفتگی شدید خروجی

 مراجع  -1

[1] Sun, J., Kang, Y., Wan, S., Hu, W., Jiang, S. and T. Zhang. 2012. Soil salinity management with drip 

irrigation and its effects on soil hydraulic properties in north China coastal saline soils. Journal of 

Agricultural Water Management, 115: 10-19. 

[2]Wan, S., Jiao, Y., Kang, Y., Jiang, S., Tan, J., Liu, W. and J. Meng. 2013. Growth and yield of oleic 

sunflower (Helianthus annuus L.) under drip irrigation in very strongly saline soils. Journal of Irrigation 

Science 31: 943–957. 

های مورد استفاده در  چکان. بررسی تاثیر آب شور بر گرفتگی برخی قطره1381فرزام نیا، م. و س. حقایقی مقدم. ]3 [

  .15 -25، صفحات 32ایران. مجله علوم و مهندسی آبیاری، ج 

ها در . تاثیر پساب تصفیه شده بر خصوصیات هیدرولیکی انواع قطره چکان1383ختیاری فر. عابدی کوپایی، ج. و ع. ب [1]

 ای. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال هشتم شماره سوم.سیستم آبیاری قطره

عه مقاالت ای. مجمو های مختلف آب در آبیاری قطرهها در مقابل کیفیت. تعیین عملکرد خروجی1387نادری، ن.  [5]

 های آبیاری و زهکشی.دومین همایش ملی مدیریت شبکه

چکان در شرایط بکارگیریی . بررسی عملکرد چهار نوع قطره1391[ابراهیمی، م.، ح. شریفان.، ا. هزارجریبی. و م. حسام. 6]

 . 391-398، ص:9، جلد 2آب شور. نشریه آبیاری و زهکشی ایران، شماره 

های شور در دو شیوه مدیریت ای با استفاده از آب. تحلیل سیستم آبیاری قطره1392ژ سعدی. [نوشادی، م. و س. فهند7]

 اسفندماه.  8الی  6های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، آب آبیاری. چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه

در اراضی کشاورزی  Tapeای آبیاری قطره . تجربه استفاده از روش1385[طرفی، ک.، ع. ر. کیهانی و ع. شهیدی، 8]

 11الی  12های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، زار اندیمشک. اولین همایش ملی مدیریت شبکهپشمینه

 اردیبهشت.  

( برای گیاه ذرت در مزارع مرکز تحقیقات صفی آباد T-Tapeای). ارزیابی سیستم آبیاری قطره1381آذری، آ.، [9]

 فول. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب، گروه آبیاری و زهکشی. دز

 ای.  ویرایش دوم،انتشارات دانشگاه امام رضا)ع(. . اصول وعملیات آبیاری قطره1388[ علیزاده، ا.، 11]
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