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 های منابع طبیعی شهرستان فساای باغبررسی و ارزیابی فنی سیستم آبیاری قطره
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 دهخدایی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسافریده 

  استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا مهدی بهرامی

 heri.fateme71@gmail.combagپست الکترونیکی:  77579979190تلفن نویسنده مسئول:

 

 

 چکیده:

ر د باشد.می ئن برای استفاده از منابع آبمناسب در توزیع آب با راندمان باال یک راه حل مطمر توانمندی ظهای آبیاری قطره ای از نسامانه

برداری مورد ارزیابی یت بهرهاجرا و مدیر طراحی،ر از نظشهرستان فسا  واقع در شمال طبیعی باغ منابع ای اجرا شده دراین مطالعه سامانه آبیاری قطره

 با .ها بودچکانقطرهها در باغ شامل فشار و دبی گیریو اندازه (SCS) اداره حفاظت خاک آمریکا دستورالعمل ها بر اساسارزیابی گرفت. قرار

 آماری یکنواختی ، ضریب(CU)یکنواختی  ضریب ،(EU) ضریب یکنواختی پخش آب دست آمده، مقادیر متوسط پارامترهایهتوجه به نتایج ب

(US)، آب یکنواختی توزیع (DU)، ساخت ضریب تغییرات (CV)، کاربرد پتانسیل راندمان (PELQ)  پایین  چارك در کاربرد واقعی راندمانو

(AELQ) در آبیاری سامانه ضعیف وضعیت از نشان که شد محاسبه درصد 83/15، 01/89، 15/89، 1/78 ،83/15 ترتیب به ارزیابی موردسامانه  در 

-بهره استفاده نکردن از تجهیزات تصفیه آب، ضعف در مدیریت، عمده مشکالت به دلیل عدم طراحی سیستم توسط مهندس طراح،. ددارباغ  این

 باشد.سیستم مورد بررسی میداری برداری و نگه
  راندمان پتانسیل کاربرد ،یکنواختی توزیع آب، ارزیابی ای،آبیاری قطره: های کلیدیژهوا

 

 مقدمه:

های آبیاری قطره ای از نطر توانمندی مناسب در توزیع آب با راندمان باال یک راه حل مطمئئن بئرای اسئتفاده از منئابع     سامانه

باشئد،  کشور مییکی از راهکارهای مناسب برای مدیریت صحیح منابع آبی در ها آبیاری در باغ هایباشد. استفاده از این سامانهمیآب 

-ای در مصئرف آب مئی  قابل مالحظهجویی به نحوی که این سامانه آبیاری با صرف کمترین مقدار آب و بیشترین کنترل موجب صرفه

یکنواختی پخش آب که یکی از اهداف .[1],[2] ای توسط پژوهشگران بسیاری گزارش شده استمحاسن و معایب آبیاری قطره. دشو

-تابعی از فشار و سئاختمان داخلئی قطئره    ها بستگی دارد، که خودچکانب از قطرهآمهم در هر نوع آبیاری است، به یکنواختی خروج 
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ب خروجئی از  یکنواخت به گیاه منتقل کننئد. آ  طورهب شوند که آب را با دبی کم وای طراحی میها به گونه. خروجیباشدها میچکان

هئا و زمئان آبیئاری    دهد که شکل آن به بافت خاک، دبئی خروجئی قطئره چکئان    ها پیاز رطوبتی در اطراف گیاه تشکیل میچکانقطره

گیری در شرایط واقعی مزرعه و در هنگام کار سیستم استوار به طور کلی تحلیل هر سیستم آبیاری را که بر اندازه .[3],[4] بستگی دارد

 آبیئاری  هئای پئایش سئامانه   و یکنواختی هایشاخص بررسی زمینه در گرفته انجام هایپژوهش به توجه با .[3] نامندبی میباشد ارزیا

 طراحی، مختلف هایزمینه در موجود مشکالت موانع و شناسایی در هاسامانه این ارزیابی رفیع بسیار جایگاه شدن مشخص و ایقطره

 مختلئف  هئای رانئدمان  یکنئواختی،  هئای شاخص تعیین برای پژوهش این در ای،آبیاری قطره هایسامانه مدیریت و برداریبهره اجرا،

 اجرا طرح پایش عملکرد و بررسی شهرستان فسا به در ایقطره آبیاری سامانه در موجود مشکالت و موانع همچنین شناسایی و آبیاری

 .شد پرداخته این شهرستان در شده

 ها:مواد و روش

)مشتمل بئر درختئان زیتئون و     شهرستان فسا در شمال های منابع طبیعیای اجرا شده در باغپژوهش روی سامانه آبیاری قطرهاین 

 511در  و جنئوب شئرقی اسئتان فئارس     در مربئع  کیلئومتر  1071. شهرستان فسا بئا مسئاحت   آمد به اجرا در 5871 ماه در بهمنمرکبات( 

 11دقیقئه تئا    57درجئه و   18 ،کوهستانی واقع شده است. طول و عرض جغرافیئایی شهرسئتان   نسبتًاای در منطقهکیلومتری جنوب شیراز 

 .(5)شکل  باشددقیقه عرض شمالی می 01درجه و  07دقیقه تا  85درجه و  03دقیقه طول شرقی و  51درجه و 

 

 
 فسا در استان فارس )ب(، شهرستان فسا )ج( موقعیت جغرافیایی استان فارس در کشور )الف(، موقعیت جغرافیایی شهرستان .1شکل 

 

 

های مرکبات با مسئاحت  ی به طور تصادفی روی بخشی از باغهکتار بود که ارزیاب 0مساحت تقریبی باغ مورد مطالعه در مجموع برابر با 

ساله بودنئد. آب مئورد    9انجام گرفت. بافت خاک منطقه مورد مطالعه لومی رسی و درختان این باغ  077×17و به ابعاد  هکتار 5تقریبی 

 50روزه و تعئداد سئاعات آبیئاری     1دور آبیاری سیستم  د.وشلیتر بر ثانیه تأمین می 51متر و دبی  577آبیاری از چاهی به عمق  براینیاز 

متغیئر بئود.    onlineو inline از دو نئوع   قطئره چکئان و   9تئا   1پای هر درخت بئین  چکان ها همچنین تعداد قطره ساعت در روز بود.
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تعیئین  یک مانیفلد در حال کار بئه صئورت تصئادفی    انجام شد. SCS) ) 1ها بر اساس دستورالعمل اداره حفاظت خاک آمریکاارزیابی

)ابتدایی، یک سوم، دو سوم و انتهایی( در یئک سئوی    لترال 1آبیاری  هایسامانه برای ارزیابی SCS با توجه به استانداردهای گردید و

چکان زیئر هئر   طور تصادفی دو قطرههبسپس  .شد مشخص ابتدا، یک سوم، دو سوم و انتها درخت در 1مانیفلد انتخاب و روی هر لترال 

و در نتیجئه دبئی هئر     حجئم آب خروجئی  مدت زمئان معئین   در  چکانقطرهظرف مدرج زیر هر  یک قرار دادنو با  شد درخت انتخاب

گیئری  در مجموع با اندازهبدین ترتیب  .گیری شدهمچنین فشار هر لوپ در درختان انتخابی با فشارسنج اندازه .دست آمدهچکان برهطق

  .[3] های ارزیابی به دست آمد و عملکرد سامانه مورد ارزیابی قرار گرفتشاخص پارامترها و فشار 59دبی و  80

 :گیری بندی و نتیجه جمع

 های بیان شده عبارتند از:های مختلف ارزیابی در دستورالعملپارامترها و شاخص

کنند که یکی از آنها دارای حداقل گیری میه نیمه اصلی تعدادی لوله فرعی آباز هر لول :2(MLIP) حداقل فشار ورودی لوله فرعی-5

 به این مقدار حداقل فشار ورودی به لوله فرعی بر روی مانیفلد در حال کار گویند. ،باشدفشار ورودی می

میانگین سامانه در حئال کئار باشئد،     MLIPمانیفلد مورد آزمایش، بیشتر یا کمتر از  MLIP: چنانچه 3(DCFضریب تصحیح دبی)-0

 :[3] دبی عبارت است از ضریب تصحیح بنابراین معادله .تنظیم دبی بر نقاط بلوک آبیاری ضروری است

(5)        

2.5( )

1.5( )

avg

avg eval

MLIP
DCF

MLIP MLIP


 

MLIPavgمیانگین حداقل فشار ورودی لوله فرعی در مانیفلدهای در حال کار : (bar) 

MLIPeval: حداقل فشار ورودی لوله فرعی در مانیفلد مورد آزمایش (bar) 

ل هر مانیفلد و در سرتاسر بازده، از حداقل فشار ورودی لوله فرعی در طوورد عامل کاهش آ: برای بر4(ERF) عامل کاهش بازده-8

  .شوداستفاده می سامانه

(2)        min1.5

2.5

avg

avg

MLIP MLIP
ERF

MLIP


 

MLIPmin کل سامانه: حداقل فشار ورودی لوله فرعی در (bar) 

MLIPavgمیانگین حداقل فشار ورودی لوله فرعی در مانیفلدهای در حال کار : (bar) 

                                                           
1
 Soil Conservation Service 

2 Minimum Lateral Inlet Pressure 
3
 Discharge Correction Factor 

4
 Efficiency Reduction Factor 
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 : برای مشخص شدن نحوه کارکرد سیستم با یک بازده قابل قبول،1(EU)مورد آزمایش در مانیفلد یکنواختی پخش آبضریب -1

 :توان محاسبه نمود( را از رابطه زیر میEU) یکنواختی خروج

(3)          100
lQ

avg

q
EU

q
  

qlQلیتر در ساعت( ناحیه مانیفلد مورد آزمایشها در : میانگین دبی چارک پایین قطره چکان( 

qavgلیتر در ساعت( ها در ناحیه مانیفلد مورد آزمایشچکان: میانگین دبی قطره( 

( از رابطه EUs) ، ضریب یکنواختی پخش سامانه(ERF) با توجه به عامل کاهش بازده: (EUs) ضریب یکنواختی پخش سامانه -1

 :شودزیر محاسبه می

(1)          sEU ERF EU  

 : 2(CV) چکانساخت قطره ضریب تغییرات-9

q

avg

S
CV

q
            (5)  

Sqهاقطره چکان : انحراف از معیار 

2 در کل سامانه )لیتر در ساعت(

1

( )

100
1

n

i

i
q

q q

S
n



 
 

  
 
 
 

 

qavg1 (ها در کل سامانه )لیتر در ساعتچکان: میانگین دبی قطره

n

i

i
avg

q

q
n




 

 :: نحوه محاسبه ضریب یکنواختی آماری به صورت زیر است3(US) ضریب یکنواختی آماری-7

(6)          100 (1 )
q

avg

S
US

q
   

                                                           
1
 Emission Uniformity 

2
 Coefficient Variation 

3
 Statistical Uniformity 
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Sqلیتر در ساعت(کل سامانه ها در : انحراف از معیار قطره چکان( 

qavgدر ساعت( )لیترکل سامانه ها در چکان: میانگین دبی قطره 

و دومی قسمتی از  دهدرا نشان می متوسط اولی انحراف از شرایط ،دو معنی متفاوت دارند US و EU الزم به ذکر است دو شاخص

 .[5] کندبا جایی که متوسط آبدهی را دریافت کرده مقایسه می زمین که کمترین آب را دریافت کرده

زیئرا در   شودمتفاوت می PELQ ای مفهومهای آبیاری قطرهدر ارزیابی سامانه :1(PELQراندمان پتانسیل کاربرد در چارک پایین)-3

شئود بایئد   ای تنها قسمتی از حجم خاک خیس میبه عالوه چون در آبیاری قطره شوداین روش تنها بخشی از مساحت خاک خیس می

های هواشناسی یا وسئایل تبخیرسئنجی   توسط داده SMDجبران کرد. چون تخمین  را دائمًا 2(SMD) به نحوی کمبود رطوبت خاک

گیری این مقدار امکان پذیر نیست بنابراین باید نوعی ضریب اطمینان اعمال نمود. به عنوان به طور قطع دارای مقداری خطاست و اندازه

یئا   تعئر  و  -تبخیئر  ر ازبیشئت  درصئد  57کننئد بایئد در حئدود    ز مساحت زمین که کمترین آب را دریافت مئی ایک قاعده کلی، نقاطی 

SMD .ای بنابراین در آبیاری قطره تخمینی آبیاری نمودPELQ :برابر است با 

(9)          0.9mPELQ EU  

s mPELQ ERF PELQ  

PELQm  وPELQs  دنباشمی درصدبرحسب به ترتیب راندمان پتانسیل کاربرد در چارک پایین مانیفلد مورد آزمایش و سامانه. 

ص کردن مقدار آب ذخیره شده در ای از طریق مشخمؤثر بودن یک سامانه قطره: 3(AELQراندمان واقعی کاربرد چارک پایین)-9

 :[3] آیددست میهاز رابطه زیر ب AELQsدر نتیجه  ،گرددقه ریشه که برای مصرف گیاه قابل استفاده است، امکان پذیر میمنط

(3)         sAELQ ERF EU 
 

 کند برابر است با:یممیانگین حجم آبی که هر درخت دریافت  (:G) حجم آب ناخالص دریافتی روزانه هر درخت-57

(7)          a a

i

N q T
G

F

 
 

Gلیتر در روز( کند: متوسط حجم آبی که روزانه هر درخت دریافت می( 

                                                           
1- Potential Application Efficiency of Low Quarter 
2
-Soil Moisture Deficit 

3
 Application Efficiency of Low Quarter 
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Nدرختهای هر ه چکانطر: تعداد ق 

qaلیتر بر ساعت( گیری شده: متوسط دبی اندازه( 

Taتعداد ساعات کارکرد در هر آبیاری : 

Fiروز( : دور آبیاری( 

توان براساس آن مشخص کرد آب چگونه در یکنواختی کاربرد آب در مزرعه معیاری است که می :1(CU) ضریب یکنواختی -55

، ضریب یکنواختی باشدچکان مالک توزیع آب در سطح مزرعه شده از هر قطرهسطح مزرعه پخش شده است. اگر مقدار آب خارج 

 برابر خواهد بود با:

(57)        1

( )

1 100

n

i

i

X X

CU
nx



 
 

   
 
 
 


 

nگیری شده: تعداد نقاط اندازه 

x : هاشده در ظرف گیریاندازهمتوسط عمق آب (mm) 

ix :آوری شدهارتفاع آب در هر یک از ظروف جمع (mm) 

تر باشد، بازده سیستم باالتر خواهد بود. سه عامل مهم بر ایئن یکنئواختی   ها یکنواختچکانای هرچه دبی خروجی قطرهدر آبیاری قطره

عامل مهمئی اسئت کئه بایئد مئورد      ها و گرفتگی. عالوه بر این عوامل مدیریت سیستم نیز چکانهای فیزیکی قطرهویژگی مؤثرند: فشار،

ها، نظارت کلی بر عملکرد سیستم وکئاربرد  مدیریت سیستم در زمینه تنظیم ساعات آبیاری، دور آبیاری، کنترل فشار ارزیابی قرار گیرد.

 [6] صحیح کود و دیگر مواد شیمیایی نقش مهمی در بازده کاربرد و عملکرد اقتصادی سیستم دارد

لیتر در ساعت بود که علئت   13/1 آن برابر با مقدار میانگین لیتر در ساعت متغیر و 11/50تا  19/7ها از چکانطرهگیری شده قدبی اندازه

 .باشدمیچکان در پالت مورد آزمایش ها و استفاده از سه نوع قطرهکانچیاد در دبی متفاوت بودن نوع قطرهاین تغییرات ز

. عامل اصلی بئاال بئودن ایئن    یستباشد که این مقدار مطلوب نمی 13/7گیری شده اندازههای ضریب تغییرات دبی: ضریب تغییرات دبی

باشد که علت اصلی آن طراحی نامناسب سامانه، کیفیت نامناسب آب  ها در مانیفلد مورد آزمایش میمقدار پراکندگی دبی قطره چکان

 فیزیکی بود.ها در اثر رسوب امالح شیمیایی و یا چکانآبیاری و گرفتگی قطره

                                                           
1
 Coefficient Uniformity 
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د درصد باشن 77بیشتر از  EUدارای های آبیاری که ( سامانه5793العات مریام و کلر )یکنواختی پخش و یکنواختی آماری: بر اساس مط

باشند. بر این درصد دارای وضعیت ضعیف می 97درصد متوسط و کمتر از  37تا  93خوب، بین  درصد 77تا  37در وضعیت عالی، بین 

که پالت مورد ارزیابی در وضعیت ضعیفی قرار دارد و این مقدار در پالت مورد  داد( نشان EUمقادیر یکنواختی پخش )اساس بررسی 

کنواختی به دست آمد که یکی از دالیل پایین بودن ی درصد 89/15(، US) مقدار یکنواختی آماری .بوددرصد  89/15 برابر باآزمایش 

 .بودها چکانگی دبی قطرهدمورد بررسی پراکن ها در سامانهچکانقطره

باشد کئه عامئل   بود که بسیار کم می 13/5بررسی نتایج نشان داد که میانگین دبی در چارک پایین  میانگین دبی در چارک پایین سامانه:

 اصلی این امر نیز باال بودن مقدار ضریب تغییرات ناشی از موارد ذکر شده در باال است.

کئه   AELQو  PELQمقادیر به دست آمئده از   پایین: چارك در کاربرد واقعی راندمان و پایین چارك در کاربرد پتانسیل راندمان

درصد بوده و در واقع در حد بسیار ضعیف  17که کمتر از  بوددرصد  83/15 و 01/89بیان کننده میانگین عملکرد کلی سیستم می باشد 

مئواد   هئا در اثئر امئالح و   چکئان برداری از سیستم، گرفتگی قطرهدر بهره آشنایی و مهارت کشاورزانباشد، که دالیل اصلی آن عدم می

ای در سئامانه آبیئاری قطئره    501هیدرولیکی  ( نیز در ارزیابی فنی و0750) نوشادی و همکاران باشد.و طراحی نادرست سیستم می معلق

 دست یافتند. مشابه استان فارس به نتایج

 

 

 :نهاییایج نت

 و کئارایی  نظئر  از ضئعیفی  وضئعیت  فسئا در  در بررسئی  مورد آبیاری سامانهداد  نشان پژوهش این از آمده دستبه نتایج مجموع در

اسئتفاده نکئردن از تجهیئزات تصئفیه      که عمده مشکالت به دلیل عدم طراحی سیستم توسط مهندس طراح،دارد  قرار پخش یکنواختی

هئای لتئرال در چنئدین جئای سیسئتم مئورد       لوله وسیدگیها و پنشت از لولهداری سسیتم و هبرداری و نگضعف در مدیریت، بهره آب،

هئا از سیسئتم تصئفیه آب شئامل     چکانشود برای جلوگیری از گرفتگی قطرهبرای بهتر شدن عملکرد سیستم توصیه می باشد.بررسی می

-در ضمن بهتر است از یک نوع ثابت قطئره  چنین اسیدشویی نیز انجام شود.هم فیلتر شنی و فیلتر توری استفاده شود و هیدروسیکلون و

 چکان پای تمامی درختان استفاده شود.
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