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 چکیذه 
ُ جْاى تا آى ووثَد آب یىی اص چالص ِ اهشٍص ِ هیّایی است و ِ سٍشتاضذ. آتیاسی لطشُ هَاج ّای ًَیي آتیاسی ای اص جول

ذهاى آتیاسی تِ ضواس هی ٍ افضایص سًا ِ اص هٌاتغ آب  ُ تْیٌ -تشیي هطىل ایي سیستن ّا، گشفتگی لطشُآیذ. هْنجْت استفاد
ٍ یىٌَاختی پخص لطشُچىاى گشدد. ّا هحسَب هیچىاىّاست. دس ایي هیاى گشفتگی فیضیىی، هْوتشیي ػاهل دس واّص دتی 

َلِ ّای فشػی ٍ فاغلِ آًْا اص ّن اص جولِ ػَاهل هَثش تش ضذت گشفتگی فیضیىی لطشُ چىاًْا  ُ چىاًْا سٍی ل هَلؼیت لطش
ُ ای پالن داس تش  ُ چىاًْای ًَاسّای آتیاسی لطش ِ لطش گشفتگی هیضاى هحسَب هی ضَد. ّذف اص تحمیك حاضش تشسسی اثش فاغل

ُ وشدستاى تشای ایي هٌظَس یه هذل فیضیىی آتیاسی لطشُ فیضیىی آًْا هی تاضذ.  طگا ٍ خان دًا ُ تحمیمات آب  ای دس آصهایطگا
ِ ضذ. دس ایي تحمیك اص ًَاسّای آتیاسی پالن داس تا فاغلِ  لطشُ ٍ ساخت هتش ساًتی 30ٍ  20، 10ّای تشاتش تا چىاىطشاحی 

تاضذ. اص پاساهتشّای هؤثش تش گشفتگی فیضیىی ًَاسّای آتیاسی هی ّا یىیچىاىاستفادُ ضذ. ًتایج ًطاى داد وِ فاغلِ لطشُ
ٍ ووتشیي ًشخ گشفتگی لطشُ ِ  لطشُچىاىتیطتشیي  ِ ًَاس آتیاسی تا فاغل ِ تشتیة هشتَط ت -ساًتی 30ٍ  10ّای تشاتش چىاىّا ت

ّا دس ًَاسّای آتیاسی چىاىی لطشُداسی تش گشفتگهتش تَد. ًتایج تحلیل آهاسی ًطاى داد وِ فاغلِ لطشُ چىاى ّا اثش هؼٌی
  لطشُ ای پالن داس داسد. 

 

 ای، ًَاس آتیاسی، گشفتگی فیضیىیآتیاسی لطشُهای كلیذی:  واشه

 

                                                                 
طجَی واسضٌاسی اسضذ د -1 ٍ هٌْذسی آب ًا ُ ػلَم  ُ وشدستاىگشٍ طگا  دًا

ُ استادیاس  -2 ُ وشدستاىگشٍ طگا ٍ هٌْذسی آب، دًا  ػلَم 
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 مقذمه  -1

 ٍ سَ یه اص غزایی هَاد وطاٍسصی ٍ هحػَالت تَلیذ تشای تماضا افضایص آى اص پیشٍی تِ ٍ دًیا جوؼیت سٍصافضٍى سضذ

 تْیٌِ تشداسی تْشُ دیگش، سَی اص خطه ًیوِ ٍ هٌاطك خطه دس خػَظ تِ ّاآب ویفیت ًضٍل تِ سٍ ًٍذس ٍ آب هٌاتغ هحذٍدیت

(  دسغذ 90 حذٍد) طَسو یهػشف آب  سْن تشیي تیص تا وطاٍسصی تخص دس ٍیظُ ّا تِتخص توام دس سا آب واّص تِ سٍ هٌاتغ اص
دس سطح هضاسع ٍ تاغات آتیاسی ّای هٌاسة تَصیغ آب اب سٍشاًتختِ ّویي دلیل . (1382 ّوىاساى، ٍ فشضی) ساصد هی ضشٍسی

 اص یىی ًَاسی –ایلطشُ آتیاسی تاضذ.ٍسی آب وطاٍسصی هیآب، یىی اص ساّىاسّای هذیشیتی هؤثش دس استماء تْشُتْیٌِ هػشف  جْت

 تاغی ٍ صساػی هحػَالتتیطتش  ذتَلی ٍ آتیاسی ساًذهاى تْثَد واّص هػشف آب، دس هؤثشی ًمص وِ تاضذهی آتیاسی ًَیي ّایسٍش
 غَست تِ وَچه هجاسی تا ّاچىاىلطشُ طشیك اص ون ًسثتا فطاس تا آب چَى سٍش ایي دس (.1382)رٍالفماساى ٍ ّوىاساى،  داسد

. ػذم تَجِ تِ (Merriam and keller, 1978) تاضذهی آى هطىالت تشیيجذی اص ّاچىاىلطشُ گشفتگی گشدد،هی خاسج آّستِ

 ,.Tajrishi et al)گشدد ّا، تاػث واّص ضشیة یىٌَاختی پخص ٍ دس ًتیجِ واّص تاصدُ هحػَالت هیچىاىت گشفتگی لطشُهطىال

  Liu and Huang, 2009; Coelho and). فتذاهی اتفاق تیَلَطیىی ٍ فیضیىی، ضیویایی ػَاهل اثش تش ّاچىاىلطشُ گشفتگی .(1994

Resende, 2001; Yavuz et al., 2010 )  لطشُ دتی ٍ واّص گشفتگی ػاهل هْوتشیي فیضیىی ػَاهل وِ است دادُ ًطاى تحمیمات

 دس ضَس آب تا واس حال دس ایلطشُ آتیاسی طشح 8 تشسسی تِ( 1387) ّوىاساى ٍ ًادسی. (Gillbert et al., 1981) تاضذهی ّاچىاى

 سیستن، هذیشیت دسٍى تِ خان رسات ٍیظُ تِ فیضیىی هَاد وِ ٍسٍد داد ًطاى تحمیك ایي ًتایج. پشداختٌذ داهغاى ٍ هٌاطك ضاّشٍد
 سیستن ساًذهاى اسصیاتی ضذُ، ّایطشح اص طشح 6 دس وِ است ضذُ تاػث تلٌذ هذت دس ضیویایی سسَتات ایجاد ٍ سیستن ضؼیف

 .تاضذ هتَسط تا ضؼیف

 Gillbert et al., 1979  ُای اجشا ضذُ دس اطشاف سٍدخاًِ یه سیستن آتیاسی لطشُ دس ّای وٌتشل آًْاّا ٍ سٍشچىاىگشفتگی لطش

ّا تِ ویفیت آب، اص لثیل تاس سسَتات چىاىولشادٍ آهشیىا سا هَسد هطالؼِ ٍ تشسسی لشاس دادًذ. آًْا گضاسش ًوَدًذ وِ گشفتگی لطشُ
ػفیِ فیضیىی آب آتیاسی تِ ػٌَاى ّای تیَلَطیىی دس آب آتیاسی تستگی داسد. دس ایي تحمیك تهؼلك، تشویثات ضیویایی ٍ فؼالیت

 ّا تَغیِ ضذ. چىاىهْوتشیي ساّىاس جْت واّص گشفتگی لطشُ

 Wei et al,. 2008a ساصی دٍ فاصی ّای آصهایطگاّی ٍ ضثیِای اص طشیك تشسسیّا دس آتیاسی لطشُچىاىتشسسی گشفتگی لطشُ تًِیض
ساصی ًطاى دادوِ رسات جاهذ ًَاس آتیاسی استفادُ ضذ. ًتایج ضثیِ ه ًَعی چىاى ًٍَع لطشُ دٍجشیاى پشداختٌذ. دس ایي تحمیك اص 

. ٍلی دس ًَاس آتیاسی همذاس ووی اص ضًَذچىاى تا جشیاى هتالطن حشوت وشدُ ٍ تذٍى تِ ًطیٌی اص هسیش خاسج هیدس داخل لطشُ

ّذف ّا تَد. چىاىآهذى گشفتگی دس لطشُ ضًَذ وِ ػاهل تِ ٍجَدّای خشٍجی هسیش تِ ّن چسثیذُ ٍ تِ ًطیي هیسسَتات دس لثِ

 تاضذ. آًْا هیفیضیىی داس تش آستاًِ گشفتگی ای پالنّای ًَاس آتیاسی لطشُچىاىاص تحمیك حاضش، تشسسی اثش فَاغل هختلف لطشُ
 

 

 ّاهَاد ٍ سٍش -2

 آتیاسی یضیىیهذل ف آًْا، یه یی فیضیىگشفتگای تش ًَاس آتیاسی لطشُّای چىاىلطشُاثش فَاغل هختلف  یتِ هٌظَس تشسس

 تشتیة تِ هذل ایي. گشدیذ اجشا ٍ ًػة طشاحی، وشدستاى، داًطگاُ وطاٍسصی داًطىذُ خان ٍ تحمیمات آب آصهایطگاُ دس یالطشُ
 32 لطش تا اغلی ًیوِ لَلِ یه  فطاس، تٌظین ضیش پشٍاًِ گشداى )تشای هخلَط وشدى رسات ضي دس آب(، پوپ، آب، هخضى ضاهل

 داضت.ٍجَد چىاى لشاس لطشُػذد  13اص ًَاسّای آتیاسی ّش وذام سٍی . ًَاس آتیاسی تَد 6دس ًْایت  ٍ فطاسسٌجػذد  یه ،هتشلیهی
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 ظشٍف لشاسدادى هٌظَس تِ ای گالَاًیضُ هیضچْاسچَب هزوَس،   صیش دس .ضذًذ ًػة فلضی چْاسچَب سٍی ّاٍ التشال اغلی ًیوِ لَلۀ
 1ّای هَسد استفادُ دس جذٍل چىاىهطخػات لطشُ .گشدیذ تؼثیِ هٌثغ تِ ّاچىاىآب لطشُ آٍسیجوغ تشای ًاٍداًی ٍ تشداسیًوًَِ

ّای  ٍ غلظت لطشی ّایتاصُ تا ضي رسات اص ، 2003 ایضٍ استاًذاسد ای هطاتكدلیمِ 50 فاص ّطت دس اسائِ ضذُ است. آصهایطات

لطشی ٍ غلظت  اًجام آصهایص، اتتذا آب تا تاصُ تشای (ISO, 2003; ISO 8486-1, 1997).  گشدیذ اًجام (2هطاتك جذٍل هختلف )
گیشی ضذ ٍ ّا اًذاصُچىاىهتش ٍ تِ سٍش ٍصًی، هیضاى دتی خشٍجی اص لطشُ 10دس فاص اٍل تا ّن هخلَط ضذُ ٍ دس فطاس  هَسد ًظش

 سًٍذ اًجام آصهایص تا واهل ضذى فاص ّطت اداهِ یافت.

 
 استفاده مورد ایقطره آبیاری ینوارها مشخصات. 1 جذول

ضشیة تغییشات 

 ساخت

 فطاس اسوی
(m) 

 ضخاهت

)هیىشٍى(   

ّا چىاىفاغلِ لطشُ
(cm) 

 دتی اسوی

(lit /h) 

8/3  10 200 30 2 

0/4  10 200 20 2 

2/4  10 200 10 2 

 

 
 (ISO, 2003)  های مورد استفاده در آزمون گرفتگی. انذازه الک2جذول 

 ّا )هیىشٍهتش(هٌافز الهلطش  فاصّای آصهایص

 63، 53، 45 1فاص 

 75، 63، 53 2فاص 

 90، 75، 63 3فاص 

 106، 90، 75 4فاص 

 125، 106، 90 5فاص 

 180، 150، 125 6فاص 

 212، 180، 150 7فاص 

 250، 212، 180 8فاص 

 

آًْا  یِضذُ اٍل گیشیاًذاصُ یدت یاًگیيذ هدسغ 75ووتش اص  یصهَسد آصها ّایچىاىلطشُ یدت یاًگیيه اگش ،یصدس ّش فاص آصها

 (ISO, 2003).      تاضذیههطالؼِ هَسد  ّایچىاىلطشُ یگشفتگآستاًِ  یاًگشت ى فاص،ضَد، لطش ٍ غلظت رسات استفادُ ضذُ دس آ
ایي  یاضیس یاى. تدیذگشاستفادُ  یاًگیيه یدت ی ًٍشخ گشفتگ یآهاس ّایّا اص ضاخعچىاىلطشُ یػولىشد ػذم گشفتگ یسِهما یتشا

 (Wei et al., 2008b).تاضذ یه  3یال 1 ّایّا تِ غَست هؼادلِضاخع

 

      (1)  
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=(  )/                                                                                  (2)  

 
ِ هٌظَس   الزوش اص ضاخع خطای هؼیاس استفادُ گشدیذ.ّای فَقتشسسی تحلیل آهاسی ضاخعّوچٌیي ت

      (3)  

SE=                                                                                  (4)  

 

 نتایج و بحث -3  
-ًطاى هی 3ًوایص دادُ ضذُ است. هطاّذُ جذٍل  3 هختلف آصهَى، دس جذٍل ّا دس فاصّایچىاىهمذاس هیاًگیي دتی لطشُ

دس ّش سِ  .ّا واّص یافتِ استچىاىدتی هیاًگیي لطشُ ،8دس ّش سِ ًَاس آتیاسی تا پیطشفت آصهایص اص فاص ا تِ سوت فاص دّذ وِ 
دتی واّص هیضاى . افتذ اتفاق هیدس فاص ّطت آًْا دس فاص اٍل ٍ ووتشیي دتی ّا چىاى لطشُدتی  يتیطتشی ،ًَاس آتیاسی هَسد هطالؼِ

تا آتیاسی  ّای ًٍذ تغییشات ًشخ گشفتگی ًَاسستیطتش اص فَاغل دیگش است.  ،هتشساًتی 10 تشاتش چىاىلطشُ دس ًَاس آتیاسی تا فاغلِ

دّذ وِ اسائِ گشدیذ. هطاّذُ ضىل هزوَس ًطاى هی 1 غَست ضىلِ تدس فاصّای هختلف آصهایص ّای هتفاٍت ٍ چىاى فَاغل لطشُ
 چىاىلطشُوٌذ. سًٍذ تغییشات دس ًَاس آتیاسی تا فاغلِ افضایص پیذا هیّا چىاى لطشُرسات ضي، ًشخ گشفتگی فضایص لطش ٍ غلظت ا ات

ِ ساًتی 20ٍ  10 تا تشاتش است. همذاس ایي واّص تیطتش  ،هتشساًتی 10 تشاتش چىاىطشُلدس ًَاس آتیاسی تا فاغلِ  اها، تاضذ هیهتش هطات

 همذاس  7تا فاص وِ  طَسیِ تَدُ تووتش اص دٍ ًَع دیگش هتشی ساًتی 30 تشاتش چىاىلطشُهمذاس ًشخ گشفتگی دس ًَاس آتیاسی تا فاغلِ 

ّوچٌیي  سغذ سسیذُ است.د 22، همذاس آى تا افضایص چطوگیشی تِ 8تِ فاص  7تاضذ اها اص فاص دسغذ هی15ًشخ گشفتگی ووتش اص  
دسغذ تَد اها دس ًَاسّای آتیاسی تا فاغلِ  25هتش دس پایاى آصهایص ساًتی 10تشاتش  ّاچىاىلطشُ دسغذ گشفتگی واهل ًَاسّا تا فاغلِ

ّا ىاىچّا گشفتگی واهل هطاّذُ ًگشدیذ ٍ واّص دتی لطشُچىاىوذام اص لطشُهتش، دس ّیچساًتی 30ٍ  20ّای تشاتش چىاىلطشُ

 ًاضی اص گشفتگی جضئی تَد، وِ تِ دلیل سسَب رسات ضي تِ ٍجَد آهذُ تَد. 
ِ گشفتگی دّذ وِ ّوچٌیي ًطاى هی 1هطاّذُ ضىل  ِ ّا دس چىاى لطشُآستاً هتش ساًتی 10 ّای تشاتشچىاى لطشًَُاس آتیاسی تا فاغل

-دس ّیچ هشحلِّا چىاى لطشُ ،هتشساًتی 30ٍ  20ّا چىاىیي لطشُتًَاسّای آتیاسی تا فاغلِ دس اها  پیًَذد ٍلَع هیِ تفاص پٌجن دس 

ِ گشفتگی واهل ًشسیذُ ِ آستاً دسغذ  40ًیض تشای ًَاسّای آتیاسی دس پایاى آصهایص  Wei et.,al (2008b)دس ًتایج تحمیمات  .اًذای ت

 ّا ّن تؼذ اص فاص پٌجن تِ ٍجَد آهذ.چىاىگشفتی هطاّذُ ضذ ٍ گشفتگی واهل لطشُ

 

 چکان ها بر حسب لیتر بر ساعت در فازهای مختلف آزمایش. مقادیر دبی میانگین قطره3جذول

 

 8فاص  7فاص  6فاص  5فاص  4فاص  3فاص  2فاص  1فاص  ّاچىاىفاغلِ لطشُ

 22/1 30/1 38/1 49/1 60/1 70/1 77/1 87/1  هتشساًتی 10

 53/1 57/1 64/1 72/1 78/1 87/1 91/1 95/1  هتشساًتی 20

 55/1 71/1 74/1 78/1 81/1 89/1 91/1 95/1  هتشساًتی 30
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 های مختلفچکان . مقادیر نرخ گرفتگی نوارهای آبیاری با فواصل قطره1شکل

 
ِ ًَاس آتیاسیٍ ًشخ گشفتگی ّای دتی هیاًگیي ًتایج حاغل اص تحلیل آهاسی دادُ 3ٍ  2دس ضىل   آصهایص دس پایاى هَسد هطالؼِ ّش س

ّای هزوَس تیاًگش ایي هطلة است ًطاى دادُ ضذُ است. هطاّذُ ضىل( 4)هؼادلِ تا استفادُ اص ضاخع خطای هؼیاس  (اص ّطتف)

 10داس است ٍ تفاٍت صیادی تیي ًَاس آتیاسی تا فاغلِ ای هَسد هطالؼِ هؼٌیاثش فاغلِ تش گشفتگی فیضیىی ًَاس آتیاسی لطشُوِ، 

تا  ّای ًَاس آتیاسیّا دس  داسی هاتیي ضاخعاختالف هؼٌی ،تشای ّش دٍ ضاخع هَسد تشسسیداسد. هتش ٍ فَاغل تیطتش ٍجَد ساًتی
 ی تشاتشّاچىاىلطشُفاغلِ  ًَاسّای آتیاسی تاّا دس  همادیش ضاخعٍجَد ًذاسد. اها هتش ساًتی 30ٍ  20 ی تشاتشّاچىاىلطشُفاغلِ 

 داسد.ّا چىاىُ لطشاغل َفسایش تا داسی  اختالف هؼٌیهتش ساًتی 10

  
های چکان . تحلیل آماری دبی میانگین نوارهای با فواصل قطره2شکل

 مختلف
های چکان . تحلیل آماری نرخ گرفتگی نوارهای با فواصل قطره3شکل

 مختلف 
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گیرینتیجه -4  

یىی اص پاساهتشّای هؤثش تش واّص ای ّای ًَاس آتیاسی لطشُچىاىدّذ وِ فاغلِ تیي لطشًُتایج حاغل اص ایي پظٍّص ًطاى هی
هتش تِ تشتیة داسای ساًتی 10ٍ  30ّای تشاتش چىاىّای آتیاسی تا فاغلِ لطشُ ًَاستاضذ. دس ایي تحمیك گشفتگی فیضیىی آًْا هی

آستاًِ  دسغذ تَد. 39ٍ  22تشاتش ٍ ًشخ گشفتگی آًْا دس پایاى آصهایص تِ تشتیة  ػذم گشفتگی تَدًذتْتشیي ٍ تذتشیي ػولىشد 

 ،دٍ ًَاس هَسد هطالؼِ دیگشدس دس فاص پٌجن اتفاق افتاد، اها  هتشساًتی 10 ی تشاتش تاّاچىاىگشفتگی ًَاس آتیاسی تا فاغلِ لطشُ
هتش ًیض تا ووی ساًتی 20ّا چىاىػولىشد ًَاس آتیاسی تا فاغلِ تیي لطشُدس ّیچ فاصی دچاس گشفتگی واهل ًطذًذ. ّا چىاى لطشُ

داسی تیي ایي دٍ فاغلِ هتش تَد ٍ اص ًظش آهاسی اختالف هؼٌیساًتی 30ّا تشاتش تاچىاىلطشُطاتِ ًَاس آتیاسی تا فاغلِ اختالف ه

 .داضتداسی ٍجَد هتش تا دٍ ًَاس دیگش تفاٍت هؼٌیساًتی 10 ّا تشاتشچىاىهطاّذُ ًگشدیذ. اها تیي ًَاس آتیاسی تا فاغلِ لطشُ
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 متغیرها:

 چىاى تش حسة دسغذلطشُ یًشخ گشفتگ :
 تش ساػت چىاى تش حسة لیتشهتَسط لطشُ یدت : 

 تش ساػت چىاى تش حسة لیتشلطشُ یاسو یدت : 

 اّچىاىتؼذاد ول لطشُ:  

 ام  چىاى گیشی ضذُ لطشُدتی اًذاصُ:  
 اًحشاف اص هؼیاس ضاخع هَسد ًظش :

 چىاى لطشُضاخع هَسد ًظش هحاسثِ ضذُ تشای  : 

 هیاًگیي ضاخع هَسد ًظش  : 
 SE:  خطای هؼیاس ضاخع هَسد ًظش 
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