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در آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ،اﺣﺪاث ﻧﻬﺮ آﺑﯿﺎری ﺧﺎﮐﯽ ،ﺗﻠﻔﺎت آب در اﻧﺘﻘﺎل و ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﭘﺨﺶ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار )ﺟﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﺟﺎﻣﺪ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف از ﺟﻨﺲ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﻗﻄﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻟﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺳﺎدﮔﯽ در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﻬﻦ و
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ دوره آﺑﯿﺎری ،ﻗﺒﻞ از درو ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮد.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ آن در  30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ آن را در
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻠﯿﻤﺮ ،در ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ آن ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺮ آوردن و در آﺑﯿﺎری اﻧﻮاع
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﺮ ،ﻃﻮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
دﺑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﻨﯿﻦ و ﻧﺘﺎﯾﺞ  3ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف آب ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﭘﺨﺶ ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی و زﻣﯿﻦ ﻗﯿﺪ
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
در آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻬﺮﮐﺸﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ در ﻃﻮل و در ﻣﺤﻞ
ورود آب ﺑﻪ ﻓﺎرو ﯾﺎ ﻧﻮارﻫﺎ و ﺣﺬف ﺗﻠﻔﺎت ﻋﻤﻘﯽ و ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﯿﺐ در ﻃﻮل ﻧﻬﺮ آﺑﯿﺎری اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮏ ﯾﺎ ﭼﮏ دراﭗ ﻧﯿﺰ اﺣﺪاث ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻼت
 -1ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﭙﻨﺪ آب ﻓﻼت
 -2داﻧﺸﺠﻮی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب ـ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان و ﺑﺨﺶ ﺟﻮان
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ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻬﯿﻪ زﻣﯿﻦ ،داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه و در
ﺻﻮرت ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی روزﻧﻪدار ﯾﺎ
درﯾﭽﻪدار ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ روش آﺑﯿﺎری اﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻬﯿﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺴﻄﯿﺢ اﺣﺪاث ﻓﺎرو ﯾﺎ ﻧﻮارﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺣﺪاث ﻧﻬﺮ آﺑﯿﺎری 1از اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ:
اﯾﺠﺎد روزﻧﻪ ،درﯾﭽﻪ ﮐﺸﻮﯾﯽ ﯾﺎ درﯾﭽﻪ داﯾﺮهای ﺷﮑﻞ روی ﻟﻮﻟﻪ از ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﺸﻌﺎب آب از ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮار ﯾﺎ ردﯾﻒ درﺧﺘﺎن ﻣﻨﺸﺎء اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 PVCﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار اﺑﺘﺪا از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺟﻨﺲ ﺟﺎﻣﺪ 2ﻧﻈﯿﺮ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﻠﯿﻤﺮ ،ﺟﻨﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف آن از ﻓﯿﻠﻢ ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ 3ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ .ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی
درﯾﭽﻪدار 4از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  8اﯾﻨﭻ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درﯾﭽﻪ آن از ﻧﻮع ﮐﺸﻮﯾﯽ و
دارای اﺷﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را روی  1/8ﺑﺎز ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ  O-Ringﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﺪود و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  6ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آﺑﺎد ﻗﺰوﯾﻦ در دﻫﻪ  50ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻨﻮز ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ در ﻓﺼﻞ آﺑﯿﺎری ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ  PVCﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ درﯾﭽﻪ از ﺟﻨﺲ  PVCﮐﺸﻮﯾﯽ ﺑﮑﺎر
ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺗﺼﺎل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  O-Ringﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ در اﯾﺮان
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ و وزن آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﺒﮑﺘﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف روی آورﻧﺪ ﮐﻪ در
زﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ آن داﯾﺮهای ﺷﮑﻞ و ﭙﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ،روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪه 5و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت
ﭼﺮخ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از روی آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼف 6ﭙﯿﭽﯿده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎز
ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼف ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و در اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ.
از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺪون درﯾﭽﻪ در اﻧﺘﻘﺎل آب ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد زﯾﺮا در ﭙﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪیﻫﺎ ﺷﮑﻞ زﻣﯿﻦ را
ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﺮ زﯾﺎد دارای اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﻢ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮑﺎر
رود.

1 - Head Ditch – Quartery Canal
2 -Solid Pipe
3 - Flexible Pipe, PE Film
4 - Gated Pipe
5 - Flat Shape
6 - Roll
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اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف دارای اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم 1آﮐﻮاﻓﻠﻮم 2ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﻄﺮ و
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻟﯽ از ﻓﯿﻠﻢ ﭙﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ 3ﻧﺎزک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺳﺎل  1976) 1355ﻣﯿﻼدی( ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ در اﯾﺎﻻت ﮐﻮﺋﯿﻨﺰ ﻟﻨﺪ
اﺳﺘﺮﻟﯿﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد .اﺑﺘﺪای ﻣﺰرﻋﻪ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ 4از ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺸﺎر آب در
ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﻄﺢ آب در اﯾﻦ راﯾﺰر ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﺪ .از اﯾﻦ راﯾﺰر آب وارد ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﻌﻄﺎف ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻌﺪاد ﺛﺎﺑﺘﯽ درﯾﭽﻪ ﺑﺎز ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻓﺎروﻫﺎ آب را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﮐﺸﺎورز در
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻃﻮل ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﯿﺮه 5ﻟﻮﻟﻪ را ﻣﺴﺪود ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ آب ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ درﯾﭽﻪﻫﺎ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺑﺘﮑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺎورز آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﻮل ﻓﺎرو را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮده و ﭙﺲ از آﺑﯿﺎری ﻧﯿﻤﻪ اول ﻓﺎروﻫﺎ،
ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم واﻗﻊ در ﻧﯿﻤﻪ دوم را راهاﻧﺪازی ﻧﻤﻮده و ﻗﻄﻌﻪ ﭙﺎﺋﯿﻦ دﺳﺖ را آﺑﯿﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎن
آﺑﯿﺎری ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﺿﻤﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه در اﺳﺘﺮﻟﯿﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ آن درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾﺮان آورده ﺷﺪ.
در ﮔﺰارش ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎن دادن اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﻣﺠﻬﺰ
ﺷﻮد ﺗﺎ اﺛﺮ آن در ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺎ ﻓﺎرو ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  1,5ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺎل  1356ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎزﻧﺪه 6ﭼﻬﺎر ﮐﻼف  100ﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  15اﯾﻨﭻ را ﺑﻪ اﯾﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺎﺳﻤﯽ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺮی  700ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻔﺖ ﺘﭙه ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﯾﮏ
ﮐﺎﻧﺎل درﺟﻪ  3ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ آب آن ﺗﺎ زﻣﯿﻦ  100ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع داﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ آﻫﻨﯽ 14
اﯾﻨﭽﯽ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ( آب را ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺑﻪ ﻃﻮل  400ﻣﺘﺮ وارد ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺎرو ﯾﮏ ﻟﯿﻮاﻧﮏ ﭙﯿشﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .دﺑﯽ ﻫﺮ ﻟﯿﻮاﻧﮏ ﺣﺪود  2ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮده و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺣﺪود
 30ﻟﯿﻮاﻧﮏ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ.

1 - Hydro flume
2 - Aqua flume
3 - PE Film
4 - Stand Pipe - Riser
5 - Clamp
6 - Australis
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ﺷﮑﻞ 1ـ ﻧﺤﻮه اﻧﺸﻌﺎب از ﮐﺎﻧﺎل درﺟﻪ  3ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم درﺧﻮزﺳﺘﺎن )ﺳﺎل (1356
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺸﻌﺎب از ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮای ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ دوم در اراﺿﯽ ﮐﺸﺖ و
ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎرون در ﺳﺎل  1357ﺗﮑﺮار ﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﺳﻄﺢ  84000را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻄﯿﺢ و ﺗﻬﯿﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺎرو ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻬﺮ ﺧﺎﮐﯽ ،از ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  2ﮐﺎرﺑﺮد ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار در ﻣﺰرﻋﻪ و در ﻓﺎرو ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ درﯾﭽﻪدار ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  8اﯾﻨﭻ و دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم از ﻗﻄﺮ  6ﺗﺎ  15اﯾﻨﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎل ،1369
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻨﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
زراﻋﯽ )ﻣﻌﺎوﻧﺖ آب وﺧﺎک ـ ﮐﺮج( ﺑﻮد و ﺳﺎزﻧﺪه اول ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺳﺎﺧﺖ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
در ﺳﺎل  1375ﺗﺎ  1377ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ آرﯾﺎ ﻓﻠﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در اﻗﻄﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻟﯿﻮاﻧﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ و در ﻣﺰارع ﻣﻌﺎوﻧﺖ آب و ﺧﺎک در ﮐﺮج روی ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺘﻔﺎوت آن را ﻧﺼﺐ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺼﺐ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب و ﺗﺄﺛﯿﺮ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت آب در ﻃﻮل ﻧﻬﺮ آﺑﯿﺎری و
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺴﯿﺮ آن و راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺨﺶ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر
رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﻮد.
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ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 2ـ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار در آﺑﯿﺎری ردﯾﻔﯽ

ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  -3ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ ) راﯾﺰر( ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻄﺢ آب ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرﺑﺮد
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار
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ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ:
ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاردن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف )آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ـ ﭘﯽ وی ﺳﯽ( ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ در
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم رواج ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آب ـ ﺧﺎک ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺮﻣﯽ ﺟﻨﺲ آن ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻌﻄﺎف در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن
)ﮐﻼف ﮐﺮدن( و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﻮارض زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن آب ،روی زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﭼﺮخ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ در ﺑﺴﺘﺮ آن ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ درﺷﺖ
و ﻟﺒﻪ ﺗﯿﺰ و ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی و ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن آن ﯾﮏ ﻧﻬﺮ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻬﺮ آﺑﯿﺎری اﺣﺪاث ﺷﻮد و ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم روی آن
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ،ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﭘﺲ از ﭘﺮ ﺷﺪن از آب ﻏﻠﺖ ﻧﺨﻮرده و ﻟﯿﻮاﻧﮏﻫﺎ در
ﯾﮏ راﺳﺘﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺪود  1ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺳﺎزﻧﺪه آن ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﻠﯿﻤﯽ را ﺗﺎ  3ﺳﺎل ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1آﺑﺪﻫﯽ ﻫﺮ درﯾﭽﻪ ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﻪ
ﻗﻄﺮ  8اﯾﻨﭻ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع آب ﻣﺘﻔﺎوت آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  – 1ﺟﺪول ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار
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ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  -4ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم در ﺣﺎل آﺑﯿﺎری ﻣﺰرﻋﻪ و ﻫﺪاﯾﺖ آب ﺑﻪ ﻓﺎروﻫﺎ
اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ در ﮐﻼفﻫﺎی  100ﻣﺘﺮی و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  15 ،12 ،10 ،8 ،6اﯾﻨﭽﯽ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  15اﯾﻨﭻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﯾﻘﯽ 1و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﯾﻮاره در ﺗﻤﺎم
ﻣﺤﯿﻂ آن ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻗﻄﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،از ﻧﻮار ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺎده ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﺑﻬﻢ
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺮارت 2ﺟﻮش ﺧﻮرده و ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺒﮑﯽ وزن ،ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺟﻤﻊآوری و اﻧﺘﻘﺎل ،ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻊ داﺷﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻧﻬﺮ آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﻘﺎل آب در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻬﺮ ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮑﺎر رود
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ ،ﻓﺸﺎر ﻣﻌﯿﻦ از ﺟﺮﯾﺎن آب را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 2
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻄﺮﻟﻮﻟﻪ ـ اﯾﻨﭻ

6

8

10

12

15

ﺣﺪاﮐﺜﺮﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر ـ ﻣﺘﺮ

3,05

44.2

2,13

1,52

1,22

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 2ـ ﺣﺪود ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم در اﻗﻄﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ

1 - Extrude
2 - Thermal fusion
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ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻢ ،ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار و ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ،در ﮔﺮوه ﮐﻢ ﻓﺸﺎر 1ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﺸﺎر ﺣﺪود  1ﺗﺎ  3ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﮑﺎر اﻧﺪازد.
در ﻃﻮلﻫﺎی زﯾﺎد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﻮاﺻﻞ راﯾﺰرﻫﺎ )ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر و ﺳﻄﺢ آب( ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ
ﻓﺸﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻟﯿﻮاﻧﮏﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎی ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  3ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎﻻی ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﺪود ﯾﺎ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻃﻮل
راﯾﺰر ﺑﺪون ﺷﯿﺮ ﯾﺎ دارای ﺷﯿﺮ ﺷﻨﺎور ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺑﯿﺎری ،اﺑﺘﺪا ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم را ﭘﺮ از آب ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺎروﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﺮض ﻧﻮار ،ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺳﻮراخ ﮐﻦ 2ﻣﺤﻞ ﻟﯿﻮاﻧﮏ ﺳﻮراخ ﺷﺪه و ﻟﯿﻮاﻧﮏ ﮐﻪ دارای زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺤﻞ ﺳﻮراخ ﺗﻌﺒﯿﻪ و
آبﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﻣﯽﺗﻮان از اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻢ ﻗﻄﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺸﻌﺎب ،اﺗﺼﺎل و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﺮ و ﻃﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم در ﻣﺰرﻋﻪ:
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺮﯾﺎن آب در ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ را آب ﻓﺮا ﮔﯿﺮد ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان
اﺻﻮل ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ را در ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺑﮑﺎر ﺑﺮد .ﻟﺬا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رواﺑﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﯿﺰن ـ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن و ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪ ،اﺑﺘﺪا ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ و ﺳﭙﺲ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد.
و ) (GPHدر ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  5ﻣﺤﻮرﻋﻤﻮدی ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺎﻟﻦ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﻮت در ﻃﻮل  100ﻓﻮت از ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻓﺸﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ در ﻫﺮ ﻗﻄﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد.

1 - Low Pressure System
2 - Puncher
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ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  – 5ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم در ﻗﻄﺮ و دﺑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺪف اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻮق ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی
آب )ﻟﯿﻮاﻧﮏ ﯾﺎ درﯾﭽﻪ( وﺟﻮد دارد ،اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ 1ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد و
ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را در اﻓﺖ ﻓﺸﺎر  Fﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺮوﺟﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺿﺮب
ﻧﻤﻮد .در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  6ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ دﺑﯽ ،ﻗﻄﺮ و ﻃﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد.
1 -Friction – Loss Reduction Factor

ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه
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ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  -6اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﺮ و ﻃﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ دﺑﯽ

آﺑﯿﺎری و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﮕﻬﺪاری:
ﺳﺎدﮔﯽ در ﻧﺼﺐ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﯾﮑﯽ ازوﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎزه ﮐﺎر ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
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 -1ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم را روی زﻣﯿﻦ ﻧﮑﺸﯿﺪ زﯾﺮا ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻟﺬا از وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ،اﺗﺼﺎل دو ﻟﻮﻟﻪ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺗﺼﺎل ﻧﯿﻢ داﯾﺮه ﺑﺎز ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﻔﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

 -2اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ـ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﻔﺎع ﻣﯽﺗﻮان از اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﯿﺮه ،ﺑﺸﮑﻪ ﻓﻠﺰی ﯾﺎ راﯾﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ آﻫﻨﯽ از ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻗﺒﻞ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم از ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ )راﯾﺰر( ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ راﻧﺶ ﭘﻤﭗ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد ﺗﺎ آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.
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 -3ﺣﻔﺎﻇﺖ ازﺑﺴﺖ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ـ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم در ﻫﻮا ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﻘﺪاری
ﺧﺎک ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ زﯾﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم روی ﺧﺎک ﻧﺮم ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ.

 -4ﺗﺪارک ﻣﺴﯿﺮ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ـ ﯾﮏ ﻧﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  10ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻬﺮ ﮐﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﭘﺮ ﮐﺮدن
ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺑﺎ آب ،ﻟﻮﻟﻪ از ﭘﻬﻠﻮ ﻏﻠﺖ ﻧﺰﻧﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮐﻼف ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺻﺒﺢﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ آﻫﻨﯽ در وﺳﻂ ﮐﻼف ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻧﻤﻮد از ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﺑﺮای
اﺑﺘﺪای ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم و دو ﺑﺴﺖ )ﮐﻠﻤﭗ( ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻗﺒﻞ در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻼف
اول ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎﺗﻒ دوم در اﻣﺘﺪاد آن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
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 -5ﻧﺼﺐ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم در ﺷﯿﺐ – ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻞ ﭘﺸﺘﻪای از ﺧﺎک درﺳﺖ ﻧﻤﻮد و
ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم را از روی آن ﻋﺒﻮر داد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن در ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد.

 -6اﻧﺸﻌﺎب ـ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﻮده و زواﯾﺎی ﺑﺎز را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در زوای ﺗﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان دو
اﻧﺸﻌﺎب ،ﺳﻪ اﻧﺸﻌﺎب را ﺑﮑﺎر ﺑﺮد .ﺑﺎ ﺟﻮش دادن ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺸﮑﻪ ﻓﻠﺰی ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ اﻧﺸﻌﺎب درﺳﺖ ﮐﺮد .ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﺗﻮان روی اﻧﺸﻌﺎب را ﺑﺎ ﺧﺎک ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.

 -7ﺑﺴﺘﻦ اﻧﺘﻬﺎی ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ـ وﻗﺘﯽ از ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺪون ﻟﯿﻮاﻧﮏ( اﻧﺘﻬﺎی
آﻧﺮا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﻬﺎر ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮذی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺗﻮری در
اﺗﺘﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
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 -8وﻗﺘﯽ از ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺑﺮای آﺑﯿﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺎ ﻟﯿﻮاﻧﮏ( ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﻣﺴﺪود
ﻧﻤﻮد:
اﻟﻒ ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻔﺖ

ب ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺸﺘﻪ ﺧﺎﮐﯽ

 -9ﻧﺼﺐ ﻟﯿﻮاﻧﮏ – اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم را در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﭼﻔﺖ )اﻧﺒﺮک( روی ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺷﮑﻞ ﻓﻮق – ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( از آب ﭘﺮ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﺳﻮراخ ﮐﻦ )ﭘﺎﻧﭽﺮ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم را ﺳﻮراخ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻟﺒﻪ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻟﯿﻮاﻧﮏ را ﮐﺎﻣﻼّ در ﺣﻔﺮه ﻗﺮار داد.

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان
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ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم را در ﺣﺎل آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻟﯿﻮاﻧﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 -10ﺟﻤﻊآوری ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم – ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻬﺮ آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ
آﺑﯿﺎری ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﺸﻮد و ﻗﺒﻞ از درو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻼف ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در اﻧﺒﺎر و
ﺟﺎی ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .در ﻓﺼﻞ آﺗﯽ ،ﺑﻌﺪ از آﻣﺎدهﺳﺎزی زﻣﯿﻦ ﻣﺠﺪداً ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و
آﺑﯿﺎری اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻟﯿﻮاﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﯿﺎه و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺎرو ﯾﺎ ﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
 -11ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻧﺪارد ،ﺣﺘﯽ آب ﮔﻞ آﻟﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﺎر رود در
دﯾﻮاره داﺧﻠﯽ آن ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ رﺳﻮﺑﺎت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .وﺟﻮد ﮔﻞ
و ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﺖ از ﻟﯿﻮاﻧﮏﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن درﯾﭽﻪ ﭘﯿﭽﯽ ﻟﯿﻮاﻧﮏﻫﺎ و
ﺷﺴﺘﺸﻮی آن ،ﻣﺠﺪداً آن را روی ﻟﯿﻮاﻧﮏ ﻗﺮار داد .ﻗﺒﻞ از ﺟﻤﻊآوری ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آب ﮔﻞآﻟﻮد ﺑﺎﺷﺪ
اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ داﺧﻞ آن را ﺑﺎ آب ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داد و اﻧﺘﻬﺎی آﻧﺮا ﺑﺎز ﻧﻤﻮد.
 -13ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ،ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻮراخ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻻزم
ﺷﻮد از ﻣﺤﻞ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻟﻮﻟﻪ را ﻗﻄﻊ و از ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آﻫﻨﯽ ،ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﯾﺎ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل
ﻣﺠﺪد ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﻮﻟﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﺮ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮان آن ﻃﻮل از ﻟﻮﻟﻪ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺖ و اﺗﺼﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎده در ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار در ﭼﯿﻦ:
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب ،اﻧﺮژی و ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ و اﻗﺘﺼﺎد  Hebeiدر دﺷﺖ از
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪﻫﺎی  38ـ  25درﺻﺪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب و  39ـ  19درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف و  35درﺻﺪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در اﻧﺮژی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻣﺘﺪاول آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
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و درﯾﭽﻪدار ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ  PVCﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ازﺟﻨﺲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻬﺮ ﺧﺎﮐﯽ و
آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺮتﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و روش ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎل ﻗﺎﺑﻞ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ 1ﺑﻮد .اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اراﺿﯽ ﺷﻮر ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ.
آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺮزاﺣﺪاث ﻣﯽﺷﻮد رواج ﺑﺴﯿﺎر دارد Hebei .در دﺷﺖ در اﯾﻦ دﺷﺖ 80
درﺻﺪ آب ازﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت آب در
ﮐﺎﻧﺎل و اﻧﻬﺎر ﻣﺰارع ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﯿﻦ ﻗﺮاردارد .ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک ﻟﻮم ﺳﺒﮏ در
ﺑﺎﻻ و ﻟﻮم ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻋﻤﻖ اﺳﺖ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری  37درﺻﺪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  150ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﻧﻘﻄﻪ ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ 15
درﺻﺪ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﻮد .وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮی ﺑﯿﻦ  1,39ﺗﺎ .1,44
ﺗﻮزﯾﻊ آب از ﭼﺎه ﺑﻪ راﯾﺰرﻫﺎی اول ﻣﺰارع ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﻪ
ﻧﻬﺮ ﻣﺰرﻋﻪ آب ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ،ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ،ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ  3,5اﯾﻨﭻ و ﻃﻮل آن  12ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻃﻮل ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ  5درﯾﭽﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺮتﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ذرت در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اواﯾﻞ اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﮔﻨﺪم آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺪازه ﮐﺮتﻫﺎ
 6×6ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ  Vرﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک ﺑﺎ روش وزﻧﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮرﯾﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت
ﺳﻄﺢ آب و آﻣﺎر 2اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺪف از آزﻣﺎﯾﺶ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ و
اﻧﺮژی ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﯾﺒﺎری ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺮﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل در ﻧﻬﺮ ﺧﺎﮐﯽ از روش ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮود 3ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ .ﻋﺮض ﻧﻬﺮ  1ﻣﺘﺮ و ﯾﮏ ﻓﻠﻮم در ﻣﺤﻞ راﯾﺰر )ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب( و دﯾﮕﺮی در  90ﻣﺘﺮی از راﯾﺰر و در
اﺑﺘﺪای ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻧﺪ .راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل از راﺑﻄﻪ:
Ec = Vf / Vt
 :Ecراﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل
 :Vfآب ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ
 :Vtﺣﺠﻢ آب ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه از ﻣﻨﺒﻊ )راﯾﺰر(
راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ )ﭘﺨﺶ( در ﻣﺰرﻋﻪ در ﮐﺮتﻫﺎی  6×6ﻣﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک از  30ﺗﺎ  150ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻗﺒﻞ از
آﺑﯿﺎری و  24ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﺑﯿﺎری اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ .اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎ در اﺑﺘﺪای ﻣﺰرﻋﻪ ،وﺳﻂ و ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم
اﻧﺘﻬﺎی ﻗﻄﻌﻪ در روش ﺳﻨﺘﯽ و ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آب ﻧﻔﻮذ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ از راﺑﻄﻪ:
Du = Deq / Dav

1 - Hand move sprinkler Systems
2 - Data Logger
)3 - Foroud et al ( 1978
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 :Deqﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ آب ﻧﻔﻮذی در ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺰرﻋﻪ
 :Davﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذی آب در ﮐﻞ ﺳﻄﺢ ﮐﺮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ آب و اﻧﺮژی:
ﻧﻮار و ﮐﺮت ﻣﺘﺪاول در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺪازه ﻧﻮارﻫﺎ  6,5×90ﻣﺘﺮ ﺑﻮد و ﮐﺮتﻫﺎ
ﻧﯿﺰ  6×6ﻣﺘﺮ .ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺛﺒﺎت اﺗﻤﯽ 1و آﻣﺎری 2اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک
وﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺑﯿﺎری ،ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ:
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺰرﻋﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار دارای ﻣﺤﺎﺳﻦ زﯾﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻣﻌﻤﻮل
اﺳﺖ:
 .1ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل آب :ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار آﻟﻮﻣﯿﻨﻮﻣﯽ آب را از ﻣﻨﺒﻊ آب )راﯾﺰر( ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻋﻤﻘﯽ 3و ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﻃﻮل  90ﻣﺘﺮ ﻧﻬﺮ ﺧﺎﮐﯽ در ﻣﺪت
 200دﻗﯿﻘﻪ  21/21ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ  1/04ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ در ﻣﺘﺮ ﺗﻠﻔﺎت آب اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪ ،ﻟﺬا راﻧﺪﻣﺎن
اﻧﺘﻘﺎل در ﻧﻬﺮ ﺧﺎﮐﯽ  68,6درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ.
 .2ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺨﺶ :ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر آب – ﺧﺎک ﺑﻌﺪ از آﺑﯿﺎری ،راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار 82,4
درﺻﺪ و ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮل  64,3درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن آب در ﻟﻮﻟﻪ
درﯾﭽﻪدار ﺑﯿﺸﺘﺮ از روش ﻣﻌﻤﻮل آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ ﺑﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در روش ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ در ﻧﺎﺣﯿﻪ رﺷﺪ رﯾﺸﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﮐﺮت ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوی آب در روش
ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار  1,84و در ﮐﺮت ﺳﻨﺘﯽ  1,39ﻣﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ.
 .3ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب و اﻧﺮژی :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار در ﮐﺮت ﺑﺎ روش ﮐﺮت ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﻮاری
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣﺼﺮف آب و اﻧﺮژی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل و
ﻧﻔﻮذ آب در ﻧﺎﺣﯿﻪ رﯾﺸﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ .در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

ﻣﺘﻮﺳﻂ
6132,19
5886,23

1996
6669,9
6369,1

1995
6848,42
6115,6

ﻧﻮع آﺑﯿﺎری

1994
5278,25
5173,99

ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار
روش ﮐﺮﺗﯽ

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل

1 - Atomic Recorder
2 - Data Logger
3 - Seepage
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در ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ  172,6ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب و  99ﮐﯿﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺮژی و  4,9ﺳﺎﻋﺖ در
زﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺰرﻋﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮف آب

زﻣﺎن

ﺣﺠﻢ آب

زﻣﺎن آﺑﯿﺎری

ﻣﺴﺎﺣﺖ

روش آﺑﯿﺎری

M³/Ha
531,3

Min/Ha
905,1

M³
57,38

Min
97,75

Ha
0,108

ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار

703,9

1199,1

76,02

129,5

0,108

روش ﮐﺮﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮل

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -2ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب در ﻫﮑﺘﺎر

ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ در آورﯾﻞ  1995در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  3آﻣﺪه اﺳﺖ .دﺑﯽ ﺟﺮﺑﺎن  587ﻟﯿﺘﺮ در
دﻗﯿﻘﻪ ،ﺑﻬﺎی ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ وات  0,4ﯾﻮان و ﻫﺮ ﯾﻮان  0,125دﻻر اﺳﺖ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی

اﻧﺮژی

ﺣﺠﻢ آب

زﻣﺎن آﺑﯿﺎری

ﻣﺴﺎﺣﺖ آﺑﯿﺎری

روش آﺑﯿﺎری

Yuan/Ha
0.122

Kw/Ha
305

M³
57,38

Min
97,75

Ha
0,108

ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار

161,6

404

76,02

129,5

0,108

روش ﮐﺮﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮل

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -3ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی

 .4ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪف ﻧﻬﺮ آﺑﯿﺎری ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و در ﻣﺰارﻋﯽ
ﮐﻪ ﻫﺮ  20ﻣﺘﺮ ﯾﮏ ﻧﻬﺮ آﺑﯿﺎری اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺲ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار ﺣﺪود  5درﺻﺪ از زﻣﯿﻦ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی:
ﭘﺲ از  3ﺳﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه:
 در ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﭘﺨﺶ آب ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪهاﺳﺖ) .ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل(
 درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی آﺳﺎن ﺑﻮده و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮدراﺣﺖ و آﺳﺎﻧﯽ دارﻧﺪ.
ﺣﺪود  1,4ﺑﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﻮر در ﻋﻤﻖ  2ﺗﺎ  5ﻣﺘﺮ وﺟﻮد  - Hebeiدر دﺷﺖ دارد ﮐﻪ
ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آب ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮهای و ﺑﺎراﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﺑﮑﺎر روﻧﺪ
زﯾﺮا ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻی اﻣﻼح ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار در آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻧﺪﻣﺎن
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آﺑﯿﺎری و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺷﺴﺘﺸﻮی اﻣﻼح 1را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ .در دﺷﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺑﺎ آب
ﺷﻮر وﺟﻮد دارد.
 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار و ﻃﺮاﺣﯽﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی آن ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ.
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1 - Leaching
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Surface irrigation by gated pipes
∗

N. Valizadeh , S. malekzadeh

Abstract
Preparing earth canal (head ditch) for surface irrigation are money and labor consuming
practices, besides are barrier for field cultivation and harvesting, operation.
Irrigation head ditches or small conveying canals can be replaced by gated pipes,
manufactured from Al – pipe or PVC – pipe and recently PE – film which is flexible
that can be rolled during displacing and unrolled for irrigation or conveyance practices.
In Iran it is manufactured in 6 to 15 inches (flatted). field should be leveled and devided
in borders or basins. 30 years ago first experiment of Hydro flume in sugarcane field
located in Khuzestan experienced saving water, labor, irrigation duration time and
energy T also elimination of orop check – drop along head ditch. here a case study in
centrap part of China during 1994 to 1996 and its impact is presented. Article also
presents instruction for selecting proper length, diameter, friction head loss for hydro
flume according to available water.
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