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چکیده
علت سیستم آبیاري رسد که به، به مصرف نخیالت میبوشهرآب مصرفی در بخش کشاورزي در استانترین بیش

تنخیالدرآبیاريسامانهترینمناسبتعیینوارزیابیمطالعه،اینازهدفباشد. سنتی و نیاز آبی باالي نخل می
راندمانارزیابیومصرفیآبمقادیرگیرياندازهقالبدرمطالعهشناسیروشراستاایندر. استاستان بوشهر بوده

انتخاب سامانه مناسب فشار وتحتوسطحیآبیاريمختلفهايسامانهازمیدانیبازدیدهايآبیاري در استان بوشهر،
استان که منبع آب شور بوده است، تعدادي از ینمناطق ایدر برخ، نتایج نشان داد. گردیدبوشهر تعریفاستاندر

ازبسیاريمواردچند. هرانداي با مشکل گرفتگی مواجه شده و از انتفاع خارج شدههاي آبیاري قطرهسیستم
31ايطرهقآبیاريراندمان(دارندقرارضعیفیوضعیتدربرداريبهرهنظرازشدهاجراايقطرهآبیاريهايسیستم
جوییصرفهراندمان،منظرازسیستماینصحیح،برداريبهرهوطراحیصورتدراما،)گردیدگیرياندازهنیزدرصد

اي بابلر هاي آبیاري قطرهدارد. نتایج ارزیابی راندمان سیستمبرتريسنتیسیستمبربرداري،بهرهسهولتوآب
، در 5/56و متوسط 6/36شهرستان دشتستان کمترین راندمان برابر هاي استان بوشهر نشان داد که در نخلستان

درصد 2/65و متوسط 1/40و در شهرستان جم کمترین 8/57و متوسط 4/31شهرستان تنگستان کمترین راندمان 
ه امکاناز استان کمناطقیو دربابلرايقطرهآبیاريسیستمترین سامانه آبیاري در این استان،است. بنابراین مناسب

یکايپشتهوجويآبیاريسیستمبهغرقابیسنتیآبیاريسیستماصالحندارد،وجودبابلرايقطرهآبیارياجراي
میان است.در

ايسامانه آبیاري، ارزیابی، نخلستان، استان بوشهر، آبیاري سنتی، آبیاري قطرههاي کلیدي:واژه



مقدمه-1

شهر بوده و نخیالت استان هم از منظر اقتصادي و هم از منظر اجتماعی و خرما از محصوالت استراتژیک استان بو

آید. بوشهر شمار میعنوان یک نماد هویتی و فرهنگی در استان بوشهر بهفرهنگی اهمیت زیادي دارا هستند. نخل به

از نظر تولید نیز رتبه ].1از نظر سطح بارور خرما در کشور پس از استان سیستان و بلوچستان در رتبه دوم قرار دارد [

استان بوشهر در کشور چهارم گزارش شده است.

سیستم ،علت شوري آب در اکثر مناطقروست. در درجه اول بههاي روبوضعیت آبیاري در استان بوشهر با شرایط ویژه

ي در استان، به درصد از آب مصرفی در بخش کشاورز70. در درجه دوم قریب به ردآبیاري بارانی قابلیت کاربرد ندا

. تاکنون مطالعه ]2[باشدعلت سیستم آبیاري سنتی و نیاز آبی باالي نخل میرسد که این خود بهمصرف نخیالت می

چه نظرات کارشناسی و اما آن،هاي آبیاري در استان بوشهر صورت نگرفته استجامعی در خصوص راندمان سیستم

آبیاري سنتی نخیالت در وضعیت مطلوبی ویژه در مورد شیوه آبیاري بهراندمان ،دهدبازدیدها و گزارشات نشان می

نیست.

هامواد و روش-2

مشورتوفکريهمباواستانمختلفمناطقآبیاريوکشاورزيآب،منابعوضعیتکلیشناساییبهتوجهباابتدا

وضعیتمنظرازمشابهینسبتاًوضعیتناحیههرکه(ناحیهچندبهاستانکشاورزي،وايمنطقهآبکارشناسان

ارزیابیجهتمطالعاتوهاگیرياندازهمنطقههردرسپس. شدتقسیم) باشندداراآبیاريوکشاورزيآب،منابع

ذکربخشایندرکهگیري آب و محاسبات راندمانهاي اندازهروشاز. گرفتصورتآبیاريهايسیستمراندمان

.استشدهاستفادهروشترینمناسبازشرایطرفراخوبهمنطقههردرشود،می

متوسط آب(نسبت مقدارEs(یکنواختی پخش آب) و EUترکیبی از اي،قطرهدر آبیاري (کاربرد) راندمان کلی 

صورت فرمول زیر ها به مقدار آب داده شده به زمین) است. تعریف کلی راندمان بهذخیرشده در منطقه توسعه ریشه

:]3[است

)1(

aE= آبیاري(کاربرد) راندمان کلی

برداري از سیستم بستگی دارد. معموالً در رساند، به مدیریت و بهرهکه مقدار آب مورد استفاده را میEsمقادیر 

ناپذیر است. مقادیر بافت تلفات نفوذ عمقی اجتنابهاي درشتآبیاري میکرو تلفات ناچیز و کم است، ولی در خاك

Esهاي مختلف در مراجع قید شده است. براي خاكEUها نیز از رابطه چکانیا یکنواختی ریزش آب در قطره

:]3[شودزیرتعیین می

)2(



چکان در یک لترال نماینده مزرعه در قطعه آبیاري حداقل و دبی متوسط قطرهبه ترتیب دبیqaو qnکه در آن 

ضریب تغییرات ساخت است که CV وAهاي نصب شده در سطح چکان، تعداد قطرهeشود. گیري میاست که اندازه

:]3[آیدمیدست گردد که مقدار آن از رابطه زیر بهها معرفی میچکانبراي کمی کردن تغییرات در ساخت قطره

)3(

باشد.ها میچکانهاي قطرهدبی متوسط نمونهqaها و چکانانحراف معیار دبی قطرهSکه در آن

)4                                        (

هاي آزمایش شده است.چکانتعداد قطرهnهاي ارزیابی شده و چکانها، دبی قطرهqکه 

مشابه آنچه در مورد پتانسیل راندمان کاربرد آب در یک چهارم وسعت زمین که حداقل آب را دریافت کرده است، 

دست را به شرح زیر به(AELQ)که کمتر آب دریافت کرده است اي از زمین توان راندمان کاربرد آب در نیمهمی

]:3آورد [

کنیم. سعی شود تعداد این نقاط اوًال هرچه بیشتر و پس از آبیاري، چند نقطه را در سطح مزرعه انتخاب می)1(

ثانیاً زوج باشد.

کنیم.گیري میعمق خاك خیس شده و یا عمق آب نفوذ یافته در این نقاط را اندازه)2(

.(Z)آوریم دست میانگین مقدار نفوذ در سطح مزرعه را بهمی)3(

کنیم.دست آمده را به ترتیب نزولی ردیف میاعداد به)4(

.(Z50%)کنیم ها را محاسبه مینیمه پایین اعداد ردیف شده را انتخاب و میانگین آن)5(

نشان AELHبا عالمت آید که آن رادست میراندمان کاربرد آب در نیمه پایین بهZبر Z50%از تقسیم  )6(

دهیم:می

)5                                                      (

دارد ترین مقدار آب را دریافت میدست آوردن راندمان موسوم به کاربرد آب در یک چهارم مساحتی که کمبراي به

]:3کنیم [(چارك پایین) به ترتیب زیر عمل می



در خاك را در چند نقطه (Zi)پس از آبیاري، مقدار عمق خیس شده خاك یا مقدار عمق آب ذخیره شده )1(

این تر خواهد بود. سعی شود تعداد کنیم. هرچه تعداد این نقاط بیشتر باشد، دقیقگیري میمزرعه اندازه

باشد.4االمکان مضربی از نقاط حتی

کنیم.دست آمده را به ترتیب نزولی ردیف میاعداد به)2(

.(Z)آوریم دست میمیانگین اعداد ردیف شده را به)3(

کنیم.قسمت تقسیم می4اعداد ردیف شده را از باال به پایین به )4(

-شند، انتخاب کرده و میانگین آنها را بهباترین اعداد میاعداد یک چهارم پایین (چارك پایین) را که کوچک)5(

.(ZLQ)آوریم دست می

Application Effeciency of)شود نشان داده میAELQراندمان کاربرد آب در چاهک پایین که با )6(

Low Qurter):عبارت خواهد بود از

)6                                                            (

در واقع راندمان نیست بلکه ضریب یکنواختی ،شودعنوان نمایه یکنواختی توزیع آب در زمین مطرح میچه بهآن

(Uniformity Coefficient)باشد. این ضریب که با عالمت میCU ًیا بعضاUCشود به ضریب نشان داده می

رود و مقدار آن کار میدر مزرعه بهمعروف بوده و براي توصیف چگونگی توزیع آب(Christiansen)ن نسکریستا

:]3[برابر است با

)7(

در این فرمول:

dEن توزیع آب که معموالً با ضریب یکنواختی ما= راند)UC(شود. نیز نشان داده می

Z ه در نقاط مختلف مزرعهیافت= میانگین عمق آب نفوذ

iZ گیري شده است.ه در نقاطی از مزرعه که اندازهیافت= مقدار آب نفوذ

nگیري شده است.ا اندازهنه= تعدا نقاطی که مقدار نفوذ آب در آ

درصد خواهد بود.100برابر باشند، یکنواختی توزیع آب Zگیري شده با هاي اندازهiZچه تمام چنان

ن واقعی که همان راندما(DU)باشد و یکنواختی توزیع که همان راندمان توزیع می(CU)بین ضریب یکنواختی 

]:3باشد [کاربرد آب در چارك پایین است، روابط زیر برقرار می



)8 (

)9 (

روشازنخلستانهرشرایطووروديآبجریانمیزانبهتوجهگیري میزان مصرف آب در نخیالت، بادر اندازه

) استخردرآبسطحافزایشزمانمدت(حجمیروشیاوBFMOO2–ValeportمولینهوWSCهايفلوم

. شده استاستفادهآبگیرياندازهبراي

نتایج-3

. گرفتقرارمطالعهورسیبراستان بوشهر موردجموتنگستاندشتستان،درنخیالتراندمانآب و وضعیتمصرف

. استبودهکشاورزانوکارشناسانبامصاحبهراندمان،گیرياندازهشاملشدهتعیینشناسیروشطبقهابررسی

) 1شکل (. گردیدتعیینموضعیآبیاريراندمانوپخشیکنواختیضریبهايشاخصهاسیستماینارزیابیجهت

دهد.را نشان میستان تنگستانشهرهاي روش آبیاري در یکی از نخلستان

نخلستان مورد مطالعه: روش آبیاري در1شکل

دبیکهدهدمینشانرامحاسبهموردهايلترالموقعیتوهالترالقرارگیرينحوهازکلینماي) 2(شکل

.استگردیدهمحاسبهحجمیروشبه3و1،2يهالترالدرهاچکانقطره



نخلستاندرشدهگیرياندازههايلترالموقعیتازاي: نمونه2شکل

جموتنگستاندشتستان،نخیالتدرتفکیکبهايقطرهآبیاريهايسیستمشدهگیرياندازهآبیاريراندماننتایج

چکانطرهقدرآبریزشیکنواختیهايراندمانمحاسباتينتیجه) 2(جدولدر. استشدهارائه) 1(جدولدر

)EU ،(توزیعیکنواختیضریب)CU(،توزیعیکنواختی)DU ،(پایینچاركدرکاربردراندمان)AELQ (و

.استآمده) AELH(پاییننیمهدرآبکاربردراندمان
مطالعهموردهايشهرستاننخلستاندرايقطرهآبیاريهايسیستمراندمانارزیابی: نتایج1جدول

ايهاي قطرهنوع سیستمنام شهرستان
ايراندمان آبیاري قطره

متوسطبیشینهکمینه

دشتستان

تنگستان

جم

مینی بابلر
"
"

6/36

4/31

1/40

3/71

5/68

6/75

5/56

8/57

2/65

آبوزیعتمختلفهايشاخصباايقطرهآبیاريهايسیستمارزیابی: نتایج2جدول

AELH AELQ DU CU EU CV
راندمان

آبیاري

69 5/55 5/32 6/57 4/37 5 کمینه

3/90 5/86 5/77 9/85 6/75 13 بیشینه

9/81 4/73 7/56 8/72 59 8 متوسط



مقدارمذکور،جدولبهتوجهبا.استشدهدادهنشان) 3(جدولدرSCS معیاراساسبرهاچکانقطرهبنديدرجه

بنديدرجهبودنضعیفآستانهدرراهاچکانقطرهساختگیرد،میقراردرصد11تا7يبازهدرکهCVمیانگین

.کندمی
]7کارخانه [ساختیکنواختیضریبدرتغییراتاساسبرهاچکانقطرهبنديدرجه: استاندارد3جدول

بنديدرجهوضعیتهاانچکقطرهساختتغییراتضریبچکانقطرهنوع

دارمنفذودارمجراهايچکانقطره

CVعالی%5ازترکوچک

7%>CV<5%متوسط

11%>CV<7%مرز(آستانه(

15%>CV<11%ضعیف

CV<15%قبولقابلغیر

)جدارهدو(دارسوراخهايلوله

CVخوب%10ازترکوچک

20%>CV<10%متوسط

30%>CV<20%ضعیف

CV<30%قبولقابلغیر

) 4(جدولطبقباشند،کردهکارسالیکمدتبهحداقلکهايقطرهآبیاريهايسیستمبرايEUمقادیر

:گرددمیبنديطبقه

راندمانبندي: طبقه4جدول

EU<90%عالیراندمان
EU=80% - 90%خوبراندمان

EU= 70% -80%خوبنسبتًاراندمان
EU<70%ضعیفراندمان

EUمقداربودنپایین. استراندمانبودنضعیفمعنايبهاینوبودهدرصد70زیرEUمقدار) 4(جدولطبق

برداريبهرهوهاچکانقطرهنبودناستانداردها،چکانقطرهگرفتگیعلتبهآبنامناسبتوزیعازناشیعمدتًا

ايقطرهآبیاريپایینراندمان. باشدمی) کشاورزانتوسطهاچکانقطرهشدنبازمثالعنوانبه(تمسیسازغیراصولی

کلیطوربهآبیاريوضعیتراندمان،بودنپایینرغمعلیمواردبسیاريدر. باشدنمیهاطرحاینشکستمعنايبه

.استیافتهبهبودآنسابقوضعیتبهنسبت

. دهدمینشانمطالعهموردهايبرداريبهرهکلبرايراآبیاريدفعاتکلتعدادراوانیفتوزیعنتایج) 5(جدول

ازاستفادهنشانگرکهاستدفعه15ازبیشتراغلبآبیاريدفعاتکلتعداددهدمینشاننتایجکهطورهمان

. باشدمیايقطرهآبیاريسیستم



مطالعهموردهايبرداريبهرهآبیاريدفعاتکلتعداداوانیفرتوزیع: نتایج5جدول

تعدادعنوان

9دفعه5ازترکم

27دفعه10تا5

35دفعه15تا10

14دفعه15ازبیشتر

85کل

. استشدهارائهبوشهراستانهايشهرستاندرآبیاريسیستمتفکیکبهمصرفیآب) حجم6(جدولدر
آبیاريسیستمتفکیکبهمطالعهموردمناطقمصرفیآب: حجم6جدول

منطقهنام

مصرفیآبحجم

)مترمکعب(

ايقطرهسطحی

107508750تنگستان

100008337دشتستان

102508450جم

-19450پخشآبشبکه

اري عمدتًا سنتی و شیوه غرقابی بوده است. ارتقاي سیستم با توجه به نتایج توصیفی بازدید از نخیالت، نوع سامانه آبی

جویی آب دلیل انگیزه بیشتر کشاورزان در صرفهبه،تر، در مواردي که منبع آب چاه بودههاي مدرنآبیاري به سیستم

فشار، رواج بیشتري داشته است. سیستم آبیاري سنتی مترادف با چنین قابلیت بیشتر اجراي آبیاري تحتو هم

تر بودن زمان آبیاري و در مواردي تأخیر آبیاري و افت ، طوالنییشترهدررفت بیشتر آب، نیاز به نیروي کارگري ب

دانند و به تلفات آب و باشد. هر چند کشاورزان این سیستم را سیستم قابل قبول و صحیحی نمیمحصول می

اي اطمینان بیشتري از سیراب شدن و تأمین نیاز مشکالت آبیاري در آن واقف هستند اما در مقایسه با آبیاري قطره

هایی از دشتستان و خود با این سیستم دارند. در مناطقی که منبع آب شور بوده است، مانند بخشهاينخل

اند. اجراي انتفاع خارج شدهحیز اي با مشکل گرفتگی مواجه شده و از هاي آبیاري قطرهتنگستان، تعدادي از سیستم

مندي اي در نخیالت که عمدتًا از نوع مینی بابلر بوده است، در بیشتر موارد موجب رضایتي قطرهسیستم آبیار

اي نیز این موفقیت هاي موفق آبیاري قطرهاما حتی در پروژه،کشاورزان و ارتقاي وضعیت آبیاري آنان شده است

که کشاورزان در بیشتر ست. به این معنیضرورتاً به معنی کاهش برداشت از منابع آب و کمک به این منابع نبوده ا

کنند و صرفاً توزیع چنان استفاده میاند را همبردهکار میموارد همان مقدار آبی را که در حالت آبیاري سنتی به

که امکان کشت سایر محصوالت فراهم و سهولت آبیاري بهبود یافته و یا اینهانخلزمانی آبیاري و تأمین نیاز آبیاري 



علت توسعه اند و بهوضعیت بهتري داشتهشده،تازه احداثهاينخلستاناي در هاي آبیاري قطرهاست. سیستمگشته

خوبی نیاز آبی را تأمین کند. احداث آبیاري اي توانسته است بهسیستم آبیاري قطرهها،نخلستانکمتر ریشه در این 

- زیرا توسعه ریشه هماهنگ با سیستم آبیاري قطره،شودمیقویاً توصیهشدهتازه احداثهاينخلستاناي براي قطره

شکل اي نخواهند داشت.مشکلی از نظر تأمین نیاز آبی به روش قطرههانخلستانافتد و در آینده نیز این اي اتفاق می

ت را نشان اي شده اساي آن تبدیل به آبیاري لولهاي از لترالی که گسیلنده آن باز شده و آبیاري قطره) نمونه3(

دهد.می

اي از باز شدن گسیلنده لترال: نمونه3شکل 

گیريبحث و نتیجه-4

:داشتعنوانچنینتوانمیخالصهطوربهرانتایج

مصرفیآبازدرصد70بهقریبنخل،بااليآبینیازوسنتیآبیاريسیستمعلتبهبوشهر،استاندر-

یاريآبهايروشاصالحبهتوجه. رسدمینخیالتمصرفبههااستانایندرکشاورزيبخشدر

مطالعه ینبه عمل آمده در ايهایريگها و اندازهیاست. با بررسيضروریاراستان بسیندر ایالتنخ

مناطق یدر برخالبته.یدبرتر انتخاب گردیاريبابلر در استان بوشهر، سامانه آبايقطرهآبیاريسیستم

اي با مشکل گرفتگی هاي آبیاري قطرهشور بوده است، تعدادي از سیستماستان، که منبع آب ینا

است. يبرداربهرهینهاصالح و آموزش کشاورزان در زمیازمنداند که نمواجه شده و از انتفاع خارج شده

یاريآبیستمسیدر طراحیپوشقابل چشمیراز الزامات غیالتافشان در نخیشهریعتوجه به توز

سامانه را فراهم خواهد ساخت. ياست و عدم توجه به آن موجبات ناکارآمدیالتب در نخمناسياقطره

اجتماعیواجرایینظرازودارندوجودآبیاريهايشبکهکهبوشهراستانازشرایطیومناطقیدر

اريآبیسیستمبهغرقابیسنتیآبیاريسیستماصالحندارد،وجودبابلرايقطرهآبیارياجرايامکان



سنتیآبیاريسیستمبهنسبتراآبمصرفدرصد30تاتواندمیمیان،دریکايپشتهوجوي

.دهدکاهشغرقابی

میانگین ضریب تغییرات و مقداردرصد70زیر)EU(چکانراندمان یکنواختی ریزش آب در قطره-

هاچکانقطرهو ساختانگیري شدند که راندماندازهدرصد11تا7يبازهدر)CV(چکانساخت قطره

آبنامناسبتوزیعازناشیعمدتًاEUمقداربودنپایین. کندمیبنديدرجهبودنضعیفآستانهدررا

سیستمازغیراصولیبرداريبهرهوهاچکانقطرهنبودناستانداردها،چکانقطرهگرفتگیعلتبه

.باشدمی) کشاورزانتوسطهاچکانقطرهشدنبازمثالعنوانبه(

که منبع آب چاه بوده است، اجراي سیستم بابلر موجب يدر مواردیژهواستان بوشهر بهدر-

در اثر یبابلر امکان گرفتگیستممندي کشاورزان و ارتقاي وضعیت آبیاري آنان شده است. در سرضایت

تر است.یینپایموضعیاريآبيهاروشیرامالح موجود در آب نسبت به سا

دانند و به تلفات قابل قبول و صحیح نمیسیستمیراغرقابیسنتیآبیاريسیستم ،اورزانهر چند کش-

اطمینان بیشتري از فشارتحتاما در مقایسه با آبیاري ،آب و مشکالت آبیاري در آن واقف هستند

ياهیشهباورند که رینخود با این سیستم دارند. کشاورزان بر اهاينخلسیراب شدن و تأمین نیاز 

يهایستماند و سدر دراز مدت پخش شدهیالبیسیاريآبیجهدر نتيابه طور گستردهیمیقديهانخل

گسترده يهایستمتر با سمسنيهانخلیژهها، به ونخليبرایبه اندازه کافراآب ي،اقطرهیاريآب

نشانخاطررالوتپایهايپروژهاجرايوسازيفرهنگضرورتمسألهاینکنند. ینمینتأمیشه،ر

.سازدمی

-وضعیت بهتري داشته،اي در باغات تازه احداث شدههاي آبیاري قطرهنشان داد که سیستممشاهدات-

اي توانسته است به خوبی نیاز آبی را ر ریشه در این باغات سیستم آبیاري قطرهمتاند و به علت توسعه ک

افتد و در آینده نیز این اي اتفاق میري قطرهزیرا توسعه ریشه هماهنگ با سیستم آبیا،تأمین کند

اي نخواهند داشت. باغات مشکلی از نظر تأمین نیاز آبی به روش قطره

ضعیفیوضعیتدربرداريبهرهنظرازشدهاجراايقطرهآبیاريهايسیستمازبسیاريمواردچندهر-

وطراحیصورتدراما،)گردیديگیراندازهنیزدرصد31ايقطرهآبیاريراندمان(دارندقرار

سیستمبربرداريبهرهسهولتوآبجوییصرفهراندمان،منظرازسیستماینصحیح،برداريبهره

آبیاريهايسیستمازبرداريبهرهآموزش). درصد35تاآبمصرفکاهشپتانسیل(داردبرتريسنتی

.بودخواهداثربخشهاتمسیساینکارآییارتقايبرواستضروريبسیارايقطره



نخلاطرافبایدنخل،استقراروریشهتوسعهبهبودجهتنخیالت،درايقطرهآبیاريطراحیدر-

.شودتخلیهآندرهاچکانقطرهآبکهشوداحداثتشتک
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