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Introduction
Optimizing the use of water resources is inevitable due to water shortages in agricultural areas.
Pistachio gardening has been an attractive agricultural activity for several decades in Iran. Given
the limited water resources, areas under pistachio cultivation in arid regions are not economical
due to low production. There has been a continuous trend towards application of efficient irrigation
systems such as pressurized subsurface drip irrigation methods, but their complexity and high
initial investment, make them less suitable for small scale and scattered owners. This research
describes the field performance of a very low-pressure subsurface irrigation method which has
been introduced before (Dastorani et al., 2010). In this subsurface porous pipe irrigation system,
water is delivered directly to the pistachio tree’s roots via perforated PVC pipes covered by plastic
textile sleeves. The feasibility of this system has been demonstrated for irrigating pistachio
orchards. They compared the effect of traditional (surface) irrigation and such subsurface irrigation
method on crop yield and annual growth traits. Their results showed that subsurface irrigation
method had relatively higher performance than the surface method. To accurately design such a
system, it is necessary to assess the time variations of irrigation parameters including lateral
infiltration q (leakage flow rate per unit length), local water pressure along laterals P x in terms of
input water flow rate If , and pipe orifice density n, as it is the subject of this research.
Methodology
In this novel subsurface irrigation method, water is delivered directly to the plant through
perforated lateral pipes. The applied input water pressure is very low (less than 0.1 bar). The
perforated lateral pipes are covered by woven propylene sleeves and are preferably buried in the
sandy bed. In this method, PVC pipes with a diameter of 63 mm are perforated on four sides. The
orifices (holes) diameter is 6 mm and their average density is n (10 or 27) orifices per meter of pipe
length. This system can be treated as a porous pipe but containing finite macroscopic orifices.
These lateral porous pipes are laid down in trenches that are 40 to 50 cm deep with a suitable width
and are drilled on both sides of each row of trees at a distance of 70 to 100 cm from the trunks.
Water flows from the main network into the laterals and through the orifices, and then passes
through the fabric cover (seeps) into the sandy bed or soil and finally into the root zone. In order
to evaluate the temporal dependence of local water pressure, line filling time (TPF), the irrigation
process of five similar plots was carried out for different input water flow rates. To measure and

Sadeghzadeh and Malekinezhad. 45 (1) 2022

86
DOI: 10.22055/JISE.2021.36492.1955

compare water pressure at the beginning (P5m), middle (P25m) and at the end of laterals (P48m or P50),
transparent and graduated tubes (as manometer) were used. After water flow reached the mentioned
points, the local water pressure was measured in consecutive time intervals (see Fig 1).
Results and Discussion
The input water flow rate to subsurface porous pipes (If) was in the range of 1.6- 3.75 lit/s. The
filling time of the pipeline (TPF) was proportional to its length (LTR ) and orifice density (n), but it
decreases as the input flow rate enhances. The local water pressure was measured along five pipe
lines having 50 to 60 m length and 10 to 27 orifice density. The results indicate that local water
pressure increases with irrigation duration but decreases along the pipeline as an exponential decay
function in steady state condition (t=5TPF ). We found that the water head (at the inlet) varies from
33 cm up to 76 cm as input flow rate enhances. Given the power low of pressure and discharge
(leakage) rate relationship (Zamani and Fattahi, 2019), it was revealed that the average of discharge
rate per unit length (qav) varies from 27 mlit/s.m up to 75 mlit/s.m as the input flow rate increases
from 1.6 up to 3.75 lit/s irrespective of the orifice density in the range of 10 to 27. Finally,
decreasing the input flow rate down to 1.6 lit/s leads to the desired irrigation distribution
uniformity.

Fig. 1- Time variations of local water pressure along the lateral porous pipes measured in: (a) Plot 1,
(b) Plot 2 under study. Triangles, squares and circles symbols are the measured results, while
straight lines are linear regression.

Fig. 2- Variations of local water leakage (discharge) rate q , along the lateral porous pipes x,
measured at steady state condition (t = 5TPF) in plots under study with different water input flow
rates as indicated.
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Conclusions
In subsurface irrigation systems, the crop water requirement is distributed in the proper depth
and the amount of evaporation is significantly reduced. In perforated pipes of novel subsurface
irrigation system, water is delivered directly in the root zone of the plant. The perforated lateral
pipes are covered with plastic clothes and are buried on both sides of the row of trees. For the
precise designing of such a system, the relevant hydraulic and irrigation parameters should be
determined. This field research showed that the pipe filling time increases with orifice density but
decreases as the input water flow rate enhances from 1.6 to 3.75lit/s. Furthermore, local water
pressure decreases exponentially along the pipe line, but enhances with irrigation duration and
input flow rate. The results of the discharge-pressure equation (power low) showed that the
discharge rate of water from the laterals increases in the range of 27 to 75 mlit/s.m and is
proportional to the input flow rate to the line. However, it does not depend on orifice density in the
range of 10 to27. Therefore, in designing this irrigation system for the tree row length of 50 to 60
meters (common length) the use of pipes having lower orifices density (maximum 10 orifices per
meter length) with the input flow rate of 1.5 liters per second is recommended.
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چكيده
در روش آبیاری زیرسطحی لوله تراوای بومی ،آب مورد نیاز درختان از طریق لولههای پیویسی سوراخدار پوشیده با پارچه
پالستیکی و مدفون در مجاورت ردیف درختان ،مستقیماً در اختیار ریشه قرار میگیرد .این پژوهش میدانی برای تعیین پارامترهای
آبیاری و هیدرولیکی این سامانه ،در پایلوتهای اجرا شده در باغهای پسته انجام و تغییرات زمانی فشار آب در طول خط لوله تراوا
(لترال) با قطر  63میلیمتر در فرایند آبیاری پنج پالت با ردیفهای  50تا 60متری و دبی آبیاری  1/6تا  3/75لیتر بر ثانیه
اندازهگیری شد .مشخص گردید که زمان پرشدن خط لوله تراوا متناسب با طول ردیف درختان و چگالی سوراخها (تعداد سوراخها
در واحد طول لوله) افزایش ،ولی با افزایش دبی ورودی به خط کاهش مییابد .همچنین ،فشار موضعی آب در هر نقطه از خط با
گذشت زمان افزایش مییابد .نتایج نشان داد که تغییرات فشار موضعی آب در طول خط لوله در شرایط پایا رامیتوان بخوبی با
تابع نمایی کاهشی ،برازش کرد (ضریب تعیین رگرسیون R2در گستره  )0/96- 0/99و مشخص شد که ،فشار آب در ابتدای خط
(هد) متناسب با دبی ورودی به خط ،از  33تا  76سانتیمتر آب افزایش مییابد .بررسی معادله توانی تراوایی – فشار نشان داد که
متوسط تراوایی (دبیتراوش از واحد طول) خط لوله لترال در گستره  27تا  75میلیلیتر بر ثانیه در متر و متناسب با دبی ورودی
افزایش مییابد و به چگالی سوراخها (در گستره  10تا  )27بستگی ندارد و اینکه با کاهش دبی ورودی ،تغییرات نسبی تراوایی نیز

کاهش و یکنواختی توزیع آبیاری مطلوبتر میباشد.
کلید واژه ها :لوله تراوا ،کمفشار ،يکنواختي پخش ،پسته.

مقدمه
جاذبههای اقتصادی محصول پسته باعث شده سطح زير
کشت باغات پسته کشور در چند ده اخیر مخصوصاًّ بعد از پیروزی
انقالب اسالمي رشد سريعي داشته و برداشت بيرويه از منابع آب
زيرزمیني موجب شده که میزان آبدهي چاههای کشاورزی در
بسیاری از دشتهای کشور کاهش و دور آبیاری در روشهای
سنتي افزايش يابد (.)Aliakbari and Zand-Parsa, 2017
به تبع بسیاری از باغهای احداث شده در رژيم کم آبیاری قرار
داشته و دچار تنشهای خشکي و افت کیفیف و کمییت محصول،
غیراقتصادی و نهايتاًّ خشک شوند .بههرحال مشکل کم آبي در
بخش کشاورزی باعث شده که بهطور مثال سطح باغهای مثمر
پسته بهطور قابل مالحظهای کاهش يابد و اين بخش از سرمايه-
های کشاورزان مستهلک شود .لذا استفاده بهینه از منابع آبي
موجود بهعنوان محور اصلي توسعه کشاورزی اجتناب ناپذير است
( .)Sedaghati et al., 2012واقعیت اين است که راندمان
آبیاری سطحي باغات به دلیل تبخیر باال و اتالف عمقي ،پايین
ميباشد .لذا طراحي و بهکارگیری سیستمهای نوين آبیاری میکرو
و موضعي تحت فشار در چند ده اخیر اهمیت خاصي داشته است.
در آبیاری قطرهای ،آب با دبي کم و با کنترل (فشار) از طريق

خروجي قطرهچکان و در مجاورت گیاه به زمین داده ميشود تا
نیاز آبي گیاه تامین شود و لذا از کمترين میزان نفوذ عمقي و
روانآب سطحي برخوردار است .اگر قطرهچکان در سطح خاک
قرار داشته باشد آن را آبیاری قطرهای سطحي )(Drip irrigation
و اگر در عمقي از خاک مدفون باشد آن را آبیاری قطرهای
زيرسطحي ) (Subsurface drip irrigationگويند .هريک از اين
دو روش مزايا و معايبي نسبت به ديگری دارند و مشکل گرفتگي
قطرهچکانها که يکنواختي آبیاری را کاهش ميدهد عیب
مشترک آنها است ( Karimi et al., 2015; Thompson et
 .)al., 2009در روش سطحي گرفتگي ناشي از رسوب و کلوخه
شدن ) (Cloggingبوده در حالي که در روش زيرسطحي نفوذ
ريشه و امالح خاک نیز دخیل ميباشند ( Mohammedian et
Nia

Farzam

;2016

al.,

and Haghayeghi
 .)Moghadam, 2010تصفیه و اصالح شیمیايي آب روش

مؤثری بوده بهطور مثال تزريق محلول اسیدی و يا استفاده از
علفکش ترفالن ميتواند تا حدی راهکار مشکل روش
زيرسطحي باشد ( .)Suarez et al., 2006سامانه آبیاری قطره-
ای سطحي در معرض آفتاب و مزاحم عملیات باغباني و زراعي
بوده و نیز استهالک آن نسبت به روش زير سطحي بیشتر است.
تأثیر آنها بر شوری خاک و کاهش آفات متفاوت است
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( .)Goldhamer et al., 2002; Taheri et al., 2017از
آنجا که در سامانه آبیاری زيرسطحي آب مورد نیاز گیاهان در
عمق مناسبي و در منطقه ريشه توزيع ميشود میزان تبخیر
سطحي بهطور معناداری کاهش يافته و راهکار مناسبتری
ميباشد .روشهای آبیاری زيرسطحي به لحاظ هیدرولیک و
آبدهي متفاوت ميباشند و در چند دهه اخیر نوآوریها ،روشها و
پژوهشهای متعددی در اين زمینه انجام شده است که نمونه
قطرهای زير سطحي تحت فشار متداولترين بوده و در سطح
وسیعي از باغهای پسته نیز بهکار رفته است ( Aliakbari and
 .)Zand-Parsa, 2017; Sedaghati et al., 2012بهطور
کلي ،از آنجا که سامانههای قطرهای تحت فشار يکپارچه ،نیازمند
سیستمهای پرهزينه فیلتراسیون و پمپاژ آب ميباشند و از طرفي
مديريت سیستم کنترل مرکزی فشار ،اعمال برنامه صحیح آبیاری،
بازديد و نگهداری از شبکه توزيع آب در مزرعه ،شستشوی
فیلترها ،و قطرهچکانها از مشکالت اين سامانهها ميباشند که
بهرهبرداران با آنها آشنا نیستند ،لذا مناسب خرده مالکین (بخش
عمده باغداران کشور که نسبت آب و زمین بین بهرهبرداران مقدار
ثابتي نیست) نميباشد .استفاده از لولههای تراوای موجود در بازار
(اسفنجي الستیکي) نیز راهکار مشکل نبوده است ( Sohrabi
 .)and Gazori, 1997کاهش آبدهي (با گذشت زمان) و
پیچیدگيهايي که در طراحي و بهرهبرداری از آنها وجود دارد
کاربرد را برای کشاورزان غیر ممکن ميسازد ( Arabfard et al.
 .)2018از جنبه کاربردی ،در شرايط کم آبیاری و خرده مالکیتي،
سیستم آبیاری ساده و کم فشاری که با سیستم غرقابي موجود
همخواني داشته و به عبارتي نیازی به پمپاژ و فیلتراسیون آب
نباشد ،ميتواند راهکار مناسب باشد .در روش آبیاری زيرسطحي
لوله تراوای کم فشار ،آب مورد نیاز درختان از طريق لولههای
پيویسي مشبک (سوراخدار) پوشیده با پارچه پالستیکي و مدفون
در خاک ،مستقیماًّ در اختیار ريشه درخت قرار ميگیرد .اين سیستم
شبیه لولههای زهکش پوششدار بوده ولي جهت جريان آب در آن
معکوس (از شبکه به خاک) ميباشدDastorani et al. .
) (2010در يک پژوهش میداني ،يک پالت را به روش ثقلي
سطحي و پالت ديگر را بروش زيرسطحي لوله تراوای بومي و در
شرايط کم آبیاری با حجم آب يکسان برای دو سال زراعي آبیاری
کردند .نتايج نشان داد که شاخصهای رشد و محصول در پالت
آبیاری زيرسطحي مطلوبتر بود .اين سامانه آبیاری در چند سال
اخیر مورد پذيرش باغداران پسته قرار گرفته و هیچ گونه گرفتگي
و يا کاهش تراوايي در پايلوتهای اجرا شده مشاهده نشده است.
 (2015) Ashrafi et al.سیستم مشابهي را برای آبیاری
درختان زيتون با استفاده از پساب و آب معمولي بهکار برده و
دريافتند که سیستم آبیاری نشتي زيرسطحي ميتواند کارآمدتر از
سیستم سطحي برای آبیاری درختان زيتون در کاربرد پساب باشد.
برای طراحي دقیق اين سامانه الزم است با مطالعه عملکرد میداني
پايلوتهای اجراشده و آزمايشي ،پارامترهای آبیاری و هیدرولیکي
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مربوطه مشخص گردد Zamani .و  (2019) Fattahiدر
پژوهشي با بررسي جريان خروجي از روزنهها با قطر و پوششهای
متفاوت در سیستم آبیاری لوله مشبک زيرسطحي ،اثر متقابل
هیدرولیک روزنه و محیط نشت پیرامون لوله را مطالعه کردند و
لوله مشبک با روزنه  2/5میلیمتری و پوشش ژئوتکستايل در
محیط خاک در فشارهای  0/25تا  2بار را توصیه کردند .در اين
مقاله ابتدا به معرفي سیستم آبیاری زيرسطحي لوله مشبک
پوششدار و کم فشار پرداخته ،سپس عملکرد میداني آن در فرآيند
آبیاری پنج پالت تقريبا مشابه از باغات پسته و با دبي آب ورودی
به خط متفاوت ارزيابي شد .در ادامه با برازش نتايج میداني
تغییرات فشار ،دبي تراوش در طول لترالها در فاز آبیاری،
مشخصههای هیدرولیکي سامانه بر اساس معادله تواني تراوايي
برحسب فشار تعیین گرديد.

مواد و روشها
در روش آبیاری زيرسطحي لوله تراوای بومي ،آب مورد نیاز
درختان از طريق لولههای مشبک (سوراخدار) پوشیده با پارچه
پالستیکي و ترجیحا مدفون در بستر شني ،در فشار بسیار کم
(کمتر از  0/1بار) مستقیما در اختیار ريشه درخت قرار ميگیرد .در
اين روش ،لولههای پيویسي به قطر  63میلیمتر در چهار طرف
سوراخ شدند .قطر سوراخها شش میليمتر و چگالي متوسط آنها
 10( nيا  )27سوراخ در متر طول لوله بود .لولههای روزنهدار با
آستیني از جنس پروپیلن بافته ،پوشیده و در ترانشههايي که به
عمق  40-50سانتيمتر و به عرض مناسب که در دو طرف هر
رديف درخت و به فاصله  70 -100سانتيمتری از تنه درختان حفر
شده قرار گرفته و پس ازاتصال آنها ،ترجیحاًّ با اليهای از ماسه و
يا شن نرم ) (Sandپوشیده و سپس ترانشه با خاک برداشته شده
پر شد .جريان آب از شبکه اصلي به داخل لوله تراوا (لوله لترال
) (Lateralوارد و از سوراخها به اطراف آن و سپس از پوشش
پارچهای عبور کرده (تراوش کرده) وارد بستر شني و يا خاک شده
و نهايتاًّ منطقه ريشه را مرطوب کرده و بهتدريج جذب ريشه
ميشود ( .)Dastorani et al., 2010در شکل ( 1الف) شمايي
از وضعیت قرارگیری لوله تراوا در مجاورت رديف درختان و در
شکل ( 1ب) تصوير نمونه اجرای آن نشان داده شده است .طبق
شکل ( ،)2لولههای تراوای طرفین رديف درختان ،در انتها به
يکديگر و به لوله تخلیه هوا ) (Ventمتصل و در ابتدا به لوله 90
میليمتر و سپس به شیر ) (Valveو نهايتا به لوله اصلي
) (Manifoldآبرسان ،متصل شدهاند .پوشش پارچهای مانند فیلتر
سوپاپ گونه عمل کرده بهنحوی در هنگام آبیاری براحتي آب را از
خود عبور داده ولي پس از اتمام آبیاری و قطع جريان ،از ورود
ذرات خاک و تا حدی آب به لوله جلوگیری ميکند .همچنین
پوشش پارچهای اطراف لوله موجب کاهش عمق خیسشدگي و
نفوذ عمقي و افزايش عرض خیسشدگي ميگردد ( Lanjabi et
.)al., 2010
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Fig. 1- (a) Cross section of porous lateral pipes and tree’s row, (b) the layout of porous pipes in the
bilateral trenches of tree’s row.
شكل  -1الف) نماي مقطع عرضي لولههاي لترال تراوا و ردیف درختان و ب) وضعيت قرارگيري لوله تراوا در ترانشههاي
حفر شده در دو طرف ردیف درختان.

Fig. 2- Schematic of porous pipes network and monometers positions in the subsurface irrigation
system under study.
شكل  -2شماي شبكه لولهکشي سيستم آبياري زیرسطحي لوله تراوا و محل نصب فشار سنجها در طول خط لوله.
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علوم و مهندسی آبیاری
دبي آب ورودی به هر رديف  ، Ifبهراحتي با تعداد رديفهايي که
همزمان آبیاری ميشوند (شیرهايي که همزمان باز باشند) بهطور
پلکاني قابل تنظیم است .بهطور مثال اگر دبي منبع جريان آب
اصلي  20لیتر بر ثانیه باشد و چهار شیر همزمان باز باشد دبي
ورودی به هر لوله تراوا  2/5لیتر بر ثانیه خواهد بود و برای مورد
پنج شیر همزمان ،دبي مذکور به دو لیتر بر ثانیه و در شرايطي که
شش رديف همزمان آبیاری شوند اين مقدار به  1/67لیتر بر ثانیه
کاهش مييابد و دبي ورودی به هر لترال برای ساير حالتها به
اين طريق قابل محاسبه است.
از آنجا که در اين سامانه بسیار کم فشار ،آب عمدتا توسط
نیروی ماتريک خاک جابهجا (نشت) ميشود لذا ،فشار موضعي آب
) (Local water pressureدر طول خط لوله تراوا ( ،Pxفشار در
نقطهای بهفاصله  xاز ابتدای خط) نهتنها به دبي آب ورودی به آن
 ،Ifشیب و قطر لوله ،بلکه به شرايط محیط اطراف لوله (پوشش،
بافت خاک و رطوبت آن) و همچنین به زمان از شروع آبیاری
رديف  tنیز بستگي دارد .زمان رسیدن جريان به انتهای هر خط
لوله (زمان پرشدگي)  TPFکمیت مهم ديگر آبیاری ميباشد.
بنابراين فشار موضعي آب در امتداد هر خط لوله ،زمان پرشدگي و
همچنین تراوايي ( qآهنگ تراوش از واحد طول لوله) (Local
) leakage rateسنجههای مناسبي هستند که در اين پژوهش
برای ارزيابي عملکرد اين سیستم مورد بررسي قرار گرفت .در اين
پژوهش پارامترهای مذکور در پايلوتهای اجرا شده دو ساله (يک
و دو با مختصات  30°49'07.1"N 55°43'47.3"Eو سه و چهار و
پنج با مختصات  )30°44'40.0"N 55°53'39.5"Eواقع در منطقه
نوق در شمال رفسنجان با اقلیم گرم و خشک ،با بارندگي ساالنه

Texture

حدود  100میليمتر (با تبخیر و تعرق  435میليمتر در دوره رشد)
مورد ارزيابي میداني قرار گرفت .مشخصات فیزيکي خاک در عمق
 30-0سانتيمتر و  30-60سانتيمتر در پايلوتهای تحت مطالعه
در جدول ( )1درج شده است .طول رديف درختان پسته  LTRدر
پايلوتهای انتخابي  50و  60متر (طول رايج) بود .دبي جريان
اصلي آب ورودی به باغ پسته  45و  25لیتر بر ثانیه و هدايت
الکتريکي آنها تقريبا نه میليموس بر سانتيمتر اندازهگیری شد.
حجم آب توزيع شده در هر رديف درختان  Qwبر اساس ضريب
تشتک کالس  50 ، Aدرصد و دور آبیاری  15روزه برابر با 150
لیتر بر متر در هر نوبت آبیاری ارزيابي گرديد .بهعبارتي مقدار آب
الزم برای آبیاری هر رديف 50متری برابر با  7500لیتر لحاظ شد.
عمال کمیت آبیاری بر طبق حقآبه کشاورز و يا سطح زير کشت
در باغ تعیین ميشود .بر اين اساس مدت زمان کل آبیاری از
رابطه TIR = Qw /If :بدست ميآيد .آزمايش اول (پالت يک) با
دبي ورودی به هر خط لوله تراوا  3/75لیتر بر ثانیه و آزمايش دوم
(پالت دو) با دبي  2/25لیتر بر ثانیه و آزمايش سوم (پالت سه) با
دبي 3/12و آزمايش چهارم (پالت  )4با دبي  2/1لیتر انجام و
آزمايش پنجم (پالت )5با دبي  1/6لیتر انجام گرديد و پارامترهای
مربوطه در جدول ( )2درج شدهاند.
بهمنظور ارزيابي وابستگي زماني فشار موضعي آب ،زمان پر
شدن خط به دبي آب ورودی ،فرآيند آبیاری پنج پالت مذکور به
شرح زير انجام شد .برای اندازهگیری و مقايسه فشار آب در ابتدا
( ، )P5mوسط ( )P25mو انتهای خطوط لوله ( P48mیا ، )P50m
از شیلنگهای شفاف و مدرج میليمتری (بعنوان مانومتر) استفاده
و پس از رسیدن جريان آب به نقاط مذکور ،فشار آب در بازههای
زماني معین و متوالي اندازهگیری گرديد.

جدول -1مشخصات فيزیكي خاک در پایلوتهاي تحت مطالعه
Table 1- Soil physical characteristics of the plots under study
)Soil depth (cm
)Sand (%
)Silt (%
)Clay (%

Plot number

Sa L

18.2

14.4

67.4

0-30

1,2

Sa CL

23.4

16.7

59.9

30-60

1,2

Sa CL

21.4

12.7

65.9

0-30

3,4,5

Sa CL

22.4

14.3

63.3

30-60

3,4,5

TPF
)(s
78
198
122
355
380

جدول -2پارامترهاي آبياري در پایلوتهاي تحت مطالعه
Table 2- Irrigation parameters of the plots under study
n
QW
If
TIR
)(h/m
)(lit
)(lit/s
)(s
10
7500
3.75
1000
10
7500
2.25
1660
27
7800
3.12
1250
27
7800
2.1
1850
27
7800
1.6
2500

LTR
)(m
50
50
60
60
60

Plot
number
1
2
3
4
5

92
صادق زاده و حسین ملکی نژاد :ارزیابی تغییرات فشار و دبی...

نتایج و بحث
نتايج میداني تغییرات فشار موضعي آب بر حسب زمان،
اندازهگیری شده در طول خط لوله تراوای زيرسطحي در مدت
آبیاری با دبي  3/75لیتر بر ثانیه (پالت يک) و دبي  2/25لیتر بر
ثانیه (پالت دو) به ترتیب در شکلهای ( 3الف) و ( 3ب) نشان
داده شدهاند .نمادهای دايره برای ابتدا ( ،)P5mنمادهای مربع برای
نقطه وسط ( )P25mو نمادهای مثلث برای انتهای ( P48mيا
 )P50mخط لوله ميباشند و خطوط مستقیم رگرسیون مرتبه اول
مقادير اندازهگیری شده است .بهطور مشابه نتايج میداني پالتهای
سه و چهار و پنج در شکل ( )4نشان شده است .نتايج نشان
ميدهد در پالت اول با دبي بیشتر ،زمان رسیدن جبهه آب به
انتهای خط لوله ( 50 )TPFمتری حدود  78ثانیه است در حالي که
اين زمان برای پالت دوم با دبي کمتر 198 ،ثانیه ميرسد .اين
موضوع در مورد پالتهای سه و چهار و پنج نیز مصداق دارد.
مسلما کاهش دبي به مقادير خیلي کم (کمتر از يک لیتر بر ثانیه)
موجب افزايش نسبت زمان پرشدگي به زمان کل آبیاری گشته و
در نتیجه مقدار آب دريافتي بخش انتهايي خط لوله بهمراتب کمتر

DOI: 10.22055/JISE.2021.36492.1955
از بخش ابتدايي بوده و موجب عدم يکنواختي توزيع آب ميگردد.
افزايش زمان پرشدگي در پالت چهار نسبت به پالت دو (با دبي-
های ورودی تقريبا يکسان) بخشي به افزايش طول رديف و
بخشي ناشي از چگالي سوراخهای لوله تراوا ميباشد .بررسي
دقیقتر نتايج  P48mدر پالت دو و  P50mدر پالت چهار ميرساند
که زمان رسیدن جبهه آب به نقطه  50متری خط لوله در پالت
چهار (با چگالي  27سوراخ در متر) حدود  300ثانیه در حالي که
اين زمان برای پالت دو (با چگالي  10سوراخ در متر) حدود 200
ثانیه ميباشد ،لذا نتیجه ميگیريم زمان پرشدگي لوله تراوا با
چگالي سوراخ باال ( ،)27بیش از لوله تراوا با چگالي سوراخ کم
( )10است .دلیل اين پديده ناشي از اين واقعیت است که در ابتدای
فرايند آبیاری که خاک اطراف روزنهها خشکتر و در نتیجه مکش
رطوبتي خاک بیشتر است و پیازهای رطوبتي روزنهها در حال
گسترش هستند (قبل از همپوشاني) میزان نشت از لوله با چگالي
سوراخ باال ،بیشتر از لوله کمسوراخ بوده و لذا سرعت حرکت جبهه
آب در لوله تراوا کمتر بوده و مدت زمان بیشتری الزم است تا
جريان به انتهای خط لوله برسد.

Fig. 3- Time variations of local water pressure along the lateral porous pipes measured in: (a) plot 1,
(b) plot 2 under study. Triangles, squares and circles symbols are the measured results, while
straight lines are linear regression.
شكل  -3تغييرات زماني فشار موضعي آب اندازهگيري شده در طول خط لوله لترال (a) :در پالت  (b) ،1در پالت .2
نمادهاي دایره ،مربع و مثلث نتایج ميداني و خطوط مستقيم رگراسيون مرتبه اول ميباشند.
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Fig. 4- Time variations of local water pressure along the lateral porous pipes measured in: (a) plot 3,
(b) plot 4, plot 5 under study. Triangles, squares and circles symbols are the measured results, while
straight lines are linear regression.
شكل  -4تغييرات زماني فشار موضعي آب اندازهگيري شده در طول خط لوله لترال (a) :در پالت  (b) ،3در پالت  4و )(c
در پالت  .5نمادهاي دایره ،مربع و مثلث نتایج ميداني و خطوط مستقيم رگراسيون مرتبه اول ميباشند.

از مقايسه نتايج نمودارهای  (a) 3و  (b) 3و همچنین  (a) 4و
 (b) 4و  ، (c) 4درمييابیم که متناسب با افزايش دبي آب ورودی
به خط لوله ،فشار موضعي آب نیز در سرتاسر لوله افزايش مييابد.
از مقايسه نمودارهای  (b) 3و ( (b) 4با دبي تقريبا يکسان)
ميتوان نتیجه گرفت که با افزايش چگالي سوراخهای خط،
فشارموضعي آب در نقاط متناظر (هم فاصله از ابتدای خط) کاهش
مييابد .افزيش فشار ميتواند موجب نشت و جريان نامطلوب آب
به سطح زمین (پديده آبفشان) شود .با دفن لوله تراوا در عمق
بیشتر ميتوان از پديده آبفشان جلوگیری کرد ولي انتظار ميرود
مشابه با سامانه قطرهای زيرسطحي ،نصب لولههای لترال در عمق
بیشتر مطلوب نباشد ( .)Sedaghati et al., (2012نمودارهای

نیمه لگاريتمي مذکور نشان ميدهند که فشار موضعي آب در طول
خطوط لوله تراوا کاهش مييابد و در ابتدای خط کمتر از  0/08بار
بوده و اين مؤيد ويژگي "کم فشار بودن" اين سامانه نوين آبیاری
و عدم نیاز به پمپاژ آب به سامانه ميباشد .مقايسه اين نمودارها
نشان ميدهد که :اوالًّ فشار موضعي آب در هر نقطه در هنگام
آبیاری ،در نمودار نیمه لگاريتمي تقريبا بهصورت خطي نسبت به
زمان افزايش مييابد و ثانیا ،اختالف (افت) فشار آب در ابتدا و
انتهای خط لوله تراوا ،کم ميباشد (حدود  20سانتيمتر آب) .افت
فشار در طول خط لوله جريان با روابط هیزن -ويلیامز و دارسي-
ويسباخ قابل توجیه است .اگر چه استفاده از لوله با قطر بزرگتر
باعث يکنواختتر شدن فشار در خط و در نتیجه يکنواختي آبیاری
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شده ولي موجب افزايش هزينهها نیز ميگردد و بنابراين قطر 63
میليمتر برای رديف درختان  60متری پیشنهاد ميگردد.
افزايش تدريجي فشار آب با گذشت زمان در هنگام آبیاری ،به
کاهش نفوذپذيری خاک در اثر همپوشاني پیاز رطوبتي اطراف
روزنهها و اشباع خاک منطقه لوله و نهايتاًّ باال آمدن تراز ناحیه
خیس شده مربوط است و اين پديده وجه مشترک همه سامانههای
زيرسطحي ميباشد.
برای تعیین پارامترهای هیدرولیکي اين سامانه در هنگام
آبیاری الزم است ابتدا تغییرات فشار موضعي آب در هر خط لوله
در شرايط پايا بررسي شود و برای اين منظور زمان پنج برابر زمان
پرشدگي خط لوله انتخاب گرديد .مقدار فشار در لحظه ، t=5TPF
در ابتدا ،وسط و انتهای خط با درونيابي خطوط رسم شده در
شکلهای ( )3و ( )4برای هر دبي ورودی بهدست آمد .مشاهده
شد که فشار موضعي آب در طول هر خط را ميتوان بهخوبي
(ضريب تعیین رگرسیون  R2در گستره  0/96 - 0/99بهدست آمد)
با تابع نمايي کاهشي ) (Exponential Decay Functionبه-
صورت:

که در آن  aعامل روزنه و  bتوان پارامتر فشار ميباشد .چون در
هر متر طول لوله لترال  nروزنه (سوراخ) وجود دارد لذا دبي تراوش
از واحد طول  qدر لحظه  tو در فاصله  xاز ابتدای خط برابر با
(معادله تواني تراوايي -فشار):
()3

) q( x, t )  n q1  n a Pb ( x, t )  A P b ( x, t

ميباشد که در آن  A=naضريب کلي روزنهها متناسب با مساحت
و چگالي روزنهها و به پوشش و محیط اطراف لوله نیز بستگي
دارد Fattahi .و  )2019( Zamaniدر مطالعه هیدرولیکي لوله-
های روزنهدار با پوشش ژئوتکستايل در فشار آب  0/25تا  2بار
دريافتند که توان پارامتر فشار  bدر گستره  0/4تا  0/6تقريباًّ در
حد مقدار نظری آن  0/5تغییر ميکند .در اين پژوهش تراوايي
موضعي (در نقطه  )xدر فاز آبیاری در شرايطي که خط به حالت
پايا رسیده (پس از گذشت پنج برابر زمان پرشدگي خط )t=5TPF
و با استفاده از معادله ( )1بصورت زير:
()4

q  q(x, t  5TPF )  n a P0b e c x b

(P  Px (t  5TPF )  P0 (t  5TPF ) e c x  P0 e c x )1

برازش کرد که در آن  P0مقدار فشار در ابتدای خط (بار
هیدرولیکي ابتدا) و ضريب  cمشخصه شدت کاهش فشار در طول
خط لوله ميباشد .نتايج حاصل از برازش نتايج میداني برای پالت-
های مختلف در جدول ( )3درج شده است و نمودارهای تغییرات
فشار بر حسب فاصله  xاز ابتدای خط برای دبيهای مختلف در
شکل ( )5رسم شده است .از نتايج جدول ( )3و منحنيهای شکل
( )5ميتوان دريافت که با افزايش دبي ورودی به خط لوله تراوا If
 ،مقدار فشار آب در ابتدای خط  P0در گستره  3/33تا  6/74کیلو
پاسکال ( 33تا  67سانتيمتر آب) و همچنین ضريب افت نمايي c
که سنجه گراديان فشار در طول خط ميباشد ،افزايش مييابند.
 Zamaniو  (2019) Fattahiمعادله تواني نشت از تک
روزنه  q1برحسب فشار  Pبهصورت زير پیشنهاد کردند:
()2
q1  a P b

در نظر گرفته شد .معادله پیوستگي ميرساند که دبي ورودی به
خط برابر با انتگرال تراوايي موضعي در طول خط لوله ميباشد:
()5

n a P0b
1  e  c b LTR 
cb 

LTR

 q dx 

If 

0

با انتخاب ( b=0/5مقدار نظری آن) و با استفاده از اين رابطه
عامل روزنه  aبرای هر دبي بهدست آمده و در جدول ( )4درج شده
است .بر اين اساس تراوايي موضعي در نقطهای بهفاصله  xاز
ابتدای خط لوله طبق رابطه ( )4بهدست آمده (در لحظه )t=5TPF
و منحني تغییرات آن در طول خطوط تراوا (لترالها) در شکل ()6
برای پالتهای تحت مطالعه رسم شده است.

جدول -3پارامترهاي حاصل از برازش نتایج ميداني فشار موضعي آب در لحظه  t=5TPFدر پالتهاي تحت مطالعه
Table 3 –Determined parameters via regression the local water pressure at t=5TPF in the plots under
study.
Plot
If
5TPF
QW
P0
c
R2
)number (lit/s
)(s
)(lit
)(kPa
)(10-3 /m
5
1.6
1900
7500
3.3308
6.315
0.986
4
2.1
1770
7500
3.902
10.56
0.999
2
2.25
1000
7800
4.6
15.4
0.96
3
3.12
610
7800
5.199
17.2
0.997
1
3.75
390
7800
6.746
15.59
0.99
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Fig. 5- Variations of local water pressure Px , along the lateral porous pipes measured at t = 5TPF in
plots under study with different water input flow If , as indicated. Symbols are the measured results and lines
depict the exponential decay function regression analysis.
 از شروع آبياري برايt = 5TPF  در زمان، x  بر حسب فاصله از ابتداي خط لوله تراوا، Px  تغييرات فشار موضعي آب-5 شكل
 رگرسيون تابع، مقادیر اندازه گيري شده و خطوط، نمادها. در شكل، If پالتهاي تحت مطالعه با دبيهاي مشخص شده
.نمایي کاهشي نتایج ميباشد

Fig. 6- Variations of local water leakage q , along the lateral porous pipes x , measured at t = 5TPF in
plots under study with different water input flow rates If , as indicated. Lines depict the power low function
regression analysis.
 از شروع آبياري برايt = 5TPF  در زمان، x  بر حسب فاصله از ابتداي خط لوله لترال، q  تغييرات تراوایي موضعي-6 شكل
. خطوط رگرسيون تواني مي باشند. در شكل، If پالتهاي تحت مطالعه با دبيهاي مشخص شده

Plot
number
5
4
2
3
1

 در پالتهاي تحت مطالعهt=5TPF  پارامترهاي تراوایي بدست آمده در لحظه-4جدول
Table 4 – Determined leakage parameters at t=5TPF in the plots under study
n
If
a
A= na
qav
Δq/qav
q1av
(h/m)
(lit/s)
(mlit/s.m)
(%)
(mlit/s)
27
1.6
0.61
16.47
26.7
19.1
1
27
2.1
0.77
20.79
35
31
1.27
10
2.25
2.51
25.1
45
37
4.5
27
3.12
1.08
29.16
52
50
1.93
10
3.75
3.44
34.4
75
37.5
7.5
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نتايج جدول ( )4ميرساند عامل روزنه  aدر خطوط کمسوراخ
( )n=10h/mبمراتب بزرگتر از خطوط پرسوراخ ( )n=27h/mمي-
باشد ،که همچنین با افزايش دبي ورودی به خط ،نیز افزايش مي-
يابد .بنابراين ،صرفنظر از چگالي سوراخها ،ضريب کلي روزنهها
( )A= naمتناسب با دبي ورودی افزايش مييابد .اين نتیجه به
اين واقعیت مربوط است که با افزايش دبي ورودی به خط ،فشار
موضعي آب در سرتاسر لوله نیز افزايش مييابد و بهطور طبیعي
فاصله پوشش پارچهای از سوراخها نیز بیشتر شده و بهعبارتي
مساحت مؤثر روزنهها افزايش مييابد .الزم به ذکر است که
پوشش پارچهای بصورت آستین بوده و اندازه آن کمي بیش از
محیط لوله تراوا ميباشد.
با بررسي تغییرات تراوايي در پالتهای تحت مطالعه طبق
شکل ( )6جدول ( )4درمييابیم که اوال ،متوسط تراوايي ( )qavبا
افزايش دبي ورودی به خط افزايش يافته و به چگالي سوراخها (در
گستره  10تا  27سوراخ بر متر لوله) بستگي ندارد و ثانیا در هر
دبي ورودی ،تراوايي موضعي در طول خط لوله ،متناسب با فشار
موضعي آب کاهش مييابد .تغییرات نسبي تراوايي ) (Δq/qav
سنجهای از میزان غیريکنواختي توزيع آبیاری در هر خط ميباشد
که با افزايش دبي ورودی به آن افزايش مييابد .نتايج حاکي است
که هر چند کاهش دبي ورودی به خط لوله موجب افزايش
يکنواختي تراوش و در نتیجه يکنواختي توزيع آب ميشود ،اما
زمان پیشروی آب در خط لوله (زمان پرشدگي  )TPFرا نیز افزايش
ميدهد .بر اين اساس در طراحي اين سامانه آبیاری برای رديف-
های درخت بهطول  50تا  60متر (طول رايج) ،استفاده از لولههای
با چگالي کمتر (حداکثر  10سوراخ در متر طول) و دبي ورودی 1/5
لیتر بر ثانیه پیشنهاد ميگردد.
نتايج جدول ( )4مؤيد اين است که متوسط تراوايي هر روزنه
گرد  q1avدر اين سامانه ) (q av / nبمراتب کمتر از مقدار نظری
جريان آزاد آن طبق:

نتيجه گيري
کاهش منابع آب در بخش کشاورزی باعث شده که بهکارگیری
راهکارهای عملي و سودمند مديريت آب در مزرعه اجتنابناپذير
شود .در سامانههای آبیاری زيرسطحي آب مورد نیاز درخت در
عمقي مناسب و در منطقه ريشه توزيع ميشود و میزان تبخیر
سطحي بهطور معناداری کاهش مييابد .در روش آبیاری
زيرسطحي لوله تراوای بومي ،آب مورد نیاز درختان از طريق لوله-
های پيویسي مشبک (سوراخدار) پوشیده با پارچه پالستیکي و
مدفون در دو طرف رديف درختان ،مستقیما در اختیار ريشه قرار
ميگیرد .برای ارزيابي عملکرد و طراحي دقیق اين سامانه ،تغییرات
زماني فشار آب در طول خط لوله تراوا با قطر  63میليمتر در
فرايند آبیاری پنج پالت تقريبا مشابه با رديفهای  50تا 60متری
و دبي آبیاری  1/6تا  3/75لیتر بر ثانیه اندازهگیری شد .مشخص
گرديد که زمان پرشدن خط لوله تراوا متناسب با طول رديف
درختان و چگالي سوراخها (تعداد سوراخها در واحد طول لوله)
افزايش ولي با افزايش دبي به خط کاهش مييابد .همچنین ،فشار
موضعي آب در هر نقطه از خط با گذشت زمان افزايش يافته ،و نیز
دريافتیم که تغییرات فشار موضعي آب در طول هر خط لوله در
شرايط پايا را ميتوان بهخوبي با تابع نمايي کاهشي ،برازش کرد
(مقدار  R2در گستره  .)0/96- 0/99مشخص شد که ،فشار آب در
ابتدای خط (هد) در گستره  33تا  76سانتيمتر آب متناسب با دبي
ورودی افزايش مييابد .نتايج حاصل از معادله تواني تراوايي–
فشار نشان داد که دبي تراوش آب از لوله لترال در گستره  27تا
 75میليلیتر بر ثانیه در متر لوله و متناسب با دبي ورودی به خط
افزايش يافته و به چگالي سوراخها بستگي نداشت .تغییرات نسبي
تراوايي که سنجهای از میزان غیريکنواختي توزيع آبیاری در هر
خط ميباشد ،با افزايش دبي ورودی افزايش يافت .نتايج حاکي
است که هر چند کاهش دبي ورودی به خط لوله موجب افزايش
يکنواختي توزيع آبیاری و تراوايي گشته ،در مقابل باعث طوالني
شدن زمان پیشروی آب در لوله (افزايش  )TPFگرديد .بنابراين
پیشنهاد ميشود که در طراحي اين سامانه آبیاری برای طول رديف
درختان  50تا  60متری (طول رايج) ،از لولههای با چگالي کمتر
(حداکثر  10سوراخ در متر طول) و دبي ورودی  1/5لیتر بر ثانیه
استفاده شود.
آخر اينکه "کم فشار بودن"  ،عدم نیاز به پمپاژ و فیلتراسیون آب
و سیستم کنترل مرکزی ،همخواني با نظامهای خرده مالکي از
مزايای اين سامانه آبیاری کم فشار ميباشد.

()6

2 g hav

D2


4

q1av 

ميباشد ،که در آن  Dقطر روزنه گرد ( 6میليمتر) و  gشتاب
جاذبه و  havمتوسط ارتفاع آب در خط لوله ميباشد .بهطور مثال بر
طبق اين معادله متوسط تراوايي هر روزنه برای دبي  1/6لیتر بر
ثانیه (فشار متوسط  28سانتيمتر آب) برابر با  67میليلیتر بر ثانیه
برآورد ميشود ،در حالي که مقدار اندازهگیری شده آن يک میلي-
لیتر بر ثانیه ميباشد .اين نتیجه حاکي است که تراوايي هر روزنه
عمدتا متأثر از محیط اطراف لوله (پوشش پارچهای و خاک و
رطوبت آن) است که با يافتههای  Zamaniو (2019) Fattahi
همخواني دارد .انتخاب قطر شش میليمتر برای روزنهها جهت
جلوگیری از گرفتگي بوده است.

تقدیر و تشكر
مؤلفان از حمايتهای مالي و فني بخش تحقیق و توسعه
شرکت نوآبیاران بوستان مهر در انجام اين پژوهش تقدير و تشکر
ميکنند.
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