
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایروش در آبیاری آب گیریاندازه ابزار
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
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 اسالمی

 قدمهم -۹ 

 رداشتب اثر در زیرزمینی آب های سفره کیفیت و کمیت شدید کاهش به توجه با

 هایاستان اغلب در آسمانی نزوالت چشمگیر کاهش همچنین و هاآن از رویهبی

 با را آب است شده مکلف دولت ،زیرزمینی آب منابع بخشی تعادل طرح در کشور،

 در آب توزیع است نیاز وجود، این با. دهد قرار بردارانبهره اختیار در معین حجم

 به تنش شدن وارد از تا پذیرد صورت آبیاری نیاز حد در و دقیق بطور مزرعه سطح

 لف،مخت محصوالت آبیاری نیاز میزان از آگاهی با. آید عمل به جلوگیری گیاهان

 رعهمز سطح به ورودی آب دبی گیریاندازه طریق از آن قراردادن اختیار در و تأمین

 آبیاری هایروش به تحت کشت آبی اراضی درصد 08 از بیش. باشدمی پذیر امکان

 لفی،مخت هایشیوه به دبی گیریاندازه مزارع این در که. گردندمی آبیاری  سطحی

 امکان سیفون و هافلوم جمله از ،(شیاری و نواری کرتی،) آبیاری روش نوع به بسته

 .دش خواهید آشنا هاآن عملکرد ینحوه و کاربرد با نشریه این در که است پذیر



      

2 
 

 های آبیاری سطحیگیری آب آبیاری در روشابزار اندازه

 

 
 گیری دبیاندازه -۳

 پارشال فلوم -۳-۹

ر دبی توان مقداگیری ساخته است که به کمک آن میای برای اندازهپارشال وسیله

عبوری از یک کانال یا نهر آب را بدست آورد. طرح خاص این مجرا طوری است 

( در فاصلة مشخصی از ورودی تا Hکه دبی آب عبوری از آن تابعی از ارتفاع آب )

ورت گیری دبی بر مبنای ارتفاع صباشد. با توجه به اینکه اندازهگلوگاه دستگاه می

 روی از آب سازه این دری به عمل آید. گیرد، لذا بایستی در تعیین آن دقت کافمی

 وییگل قسمت یک میان از و شده تنگ تدریج بهکه  پهن و مسطح قسمت یک

 که االب طرف به دار شیب کفی روی از سپس و پایین طرف به دار شیب و باریک

 .(1)شکل  کندمی عبور شودمی عریض تدریج به

درصد  1ی مجاز روش آبیاری است و معموالً دقت عمل پارشال فلوم در محدوده

گیری متر برای اندازه 1/2متر تا حدود سانتی 1/7هایی با عرض گلویی است. فلوم

 گیرند.متر مکعب در ثانیه مورد استفاده قرار می 4لیتر در ثانیه تا  0/8های جریان

شود و جریان آب درون فاروها )شیارها( ه میگیری آبی که وارد مزرعبرای اندازه

از  ها بیشترهای کوچک بسیار مناسب است. سرعت آب در فلوماستفاده از فلوم
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 اسالمی

نشین نخواهند شد و در نتیجه ها ذرات تهآبراهه است، بنابراین در این گونه سازه 

 آید.خللی در دقت عمل به وجود نمی

 

 های مختلف آنکلی پارشال فلوم و قسمت نمای -۹ شکل

ممکن است دو حالت مختلف، آزاد و مستغرق، برای جریان  فلوم پارشالبعد از نصب 

خروجی از آن پیش آید. حالت اول زمانی است که جریان عبوری از پارشال در 

و در حالت دوم  کندمحل خروجی بصورت آزاد به داخل نهر پایین دست ریزش می

شود. بهتر است هنگام نصب پارشال سعی آب خروجی، داخل آب نهر تخلیه می

گیری ارتفاع آب در حالت آزاد تنها اندازه درشود جریان بصورت آزاد برقرار شود. 
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 های آبیاری سطحیگیری آب آبیاری در روشابزار اندازه

 

 
 اشدب مستغرق صورت به جریان اگر طرفی ازکند. ( کفایت میaHچاهک باالدست )

ایجاد  وقتی آزاد جریان حالت. است نیازمند مقع دو به دبی گیری اندازه برای

درصد ارتفاع آب  08کمتر از حدود  )bH (پایین دستارتفاع در چاهک  که شودمی

باشد. در این نشریه تنها به حالت جریان آزاد پرداخته  )aH (باالدستدر چاهک 

( aHگیری یک ارتفاع در چاهک باالدست )شود و دبی عبوری بر اساس اندازهمی

 .]1[شود.تعیین می 1و به کمک جدول 

صب و ن عملکرد موفق پارشال فلوم بطور قابل توجهی به انتخاب مناسب اندازه

صحیح فلوم وابسته است. در صورت امکان، بایستی بنحوی عمل شود که همواره 

ارتفاع آزاد وجود داشته باشد و همچنین بهتر است کوچکترین فلومی که با شرایط 

 در قطف باید فلوم پارشالنیز هماهنگی داشته باشد، انتخاب گردد.  جریان کانال

 یردگ قرار است یکنواخت و آرام نسبتاً جا آن در جریان که هانهر مستقیم قسمت

های بتونی، آجر، یا در تواند از چوب، بتون، بلوکها میجنس پارشال فلوم .]2[

 .]1[های فلزی باشد های کوچک از ورقهاندازه
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 اسالمی

 میزان دبی )لیتر در ثانیه( عبوری از پارشال فلوم در حالت جریان آزاد -۹ جدول 

Ha 

(cm) 
 (cmعرض گلو )

5/۳ ۹5 ۳۳ ۳5 1۹ ۱۹ ۹۳۳ ۹5۳ ۹8۳ ۳44 

3 70/8 4/1 1/2        

4 2/1 3/2 4        

1 0/1 1/3 4/1        

0 3/2 1/4 3/7 0/9 10 27 31    

7 9/2 7/1 9 12 23 34 41    

0 1/3 1/7 11 11 20 41 14 07 79  

9 3/4 0/0 13 10 31 11 07 03 99 138 

18 1 18 11 21 41 08 79 97 110 112 

11 0/1 12 10 24 40 09 91 112 133 170 

12 1/0 13 21 27 12 70 183 127 112 288 

13 1/7 11 24 31 01 98 119 140 170 233 

14 1/0 17 27 31 00 181 133 101 198 208 

11 0/9 19 29 30 71 111 147 103 210 200 

10 3/18 21 32 42 02 122 102 281 248 310 

17 11 23 31 47 92 137 101 221 278 310 

10 12 21 30 11 188 149 197 240 291 300 

19 13 27 42 11 180 101 213 200 317 421 

28 14 29 41 19 117 173 238 200 342 414 

21 10 32 49 04 127 198 212 312 374 491 

22 17 31 12 09 130 284 278 330 484 131 

23 10 37 10 73 141 210 200 310 438 178 

24 19 48 08 70 111 234 318 303 404 011 

21 21 43 04 04 100 240 332 414 491 008 

20 22 41 00 09 170 204 318 448 121 090 

27 23 40 72 94 100 270 378 403 111 738 

20 21 11 70 188 199 290 390 490 191 708 

29 20 14 08 181 289 313 410 122 021 031 



      

6 
 

 های آبیاری سطحیگیری آب آبیاری در روشابزار اندازه

 

 
 میزان دبی )لیتر در ثانیه( عبوری از پارشال فلوم در حالت جریان آزاد -۹جدول ادامه 

aH 

(cm) 
 (cmعرض گلو )

5/۳ ۹5 ۳۳ ۳5 1۹ ۱۹ ۹۳۳ ۹5۳ ۹8۳ ۳44 

38 27 17 04 118 228 338 448 118 008 008 

32 38 03 93 122 244 300 400 012 734 908 

34  78 183 134 278 488 148 008 018 1808 

30  70 118 140 298 448 198 748 008 1108 

30  03 121 117 328 408 048 018 978 1388 

48   131 178 318 128 098 008 1818 1488 

42   142 104 308 108 718 948 1148 1128 

44   112 190 488 088 018 1818 1218 1038 

40   103 218 438 018 078 1898 1318 1718 

40   174 238 408 098 928 1108 1488 1078 

18    248 498 748 998 1248 1498 2888 

12    208 128 798 1808 1328 1198 2138 

10    298 108 008 1108 1498 1798 2418 

10    388 018 938 1208 1108 1098 2148 

08    328 048 908 1328 1008 2888 2098 

02    348 008 1838 1398 1718 2128 2948 

04    318 718 1808 1408 1048 2228 2908 

00    378 748 1138 1118 1928 2328 3128 

00    398 708 1198 1108 2828 2448 3298 

78    488 028 1218 1078 2188 2108 3448 

72    428 018 1298 1748 2108 2008 3108 

74    448 098 1318 1028 2388 2708 3708 

70    408 948 1428 1928 2428 2928 3948 
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 اسالمی

 ۳-۳- WSC فلوم 

WSC ایلحظه یدب گیری اندازه برای که است فلوم پارشال به شبیه نسبتاً فلوم 

 یهزمین در ایذوذنقه فلوم نوع این. گیردمی قرار استفاده مورد کوچک هایدر نهر

تیپ  1موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در قالب  توسط مزارع، بیاریآ

 از. (2ل )شک دارد مستطیلی هایفلوم به نسبت مزایایی وگردیده  تولیدمختلف 

 مقطع هب یبیشتر مطابقت شود،می شامل را بزرگتری دبی یمحدوده اینکه قبیل

 اجازه عبور از آن را دارند. رسوبات آزادانه و ها داردنهر

 

 

 فلوم WSCنوع   4های مختلف اندازه -۳ شکل

 2تیپ  1تیپ 
 5تیپ  4تیپ 
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 های آبیاری سطحیگیری آب آبیاری در روشابزار اندازه

 

 
WSC  مقطع ورودی باالدست، بخش منقبض شده قبل از شامل مقطع  4فلوم از

ل شده است تشکی پایین دست یبخش واگرا و منبسط شونده تنگ گلویی، وبخش 

  .(3)شکل 

 
 ی قرارگیری آن در یک نهر آبفلوم و نحوه WSCمقاطع مختلف  -۳ شکل

تلفات  و سادگی سازه، کم بودن هزینه، سهولت نصبهایی مانند این فلوم از مزیت

رای توان از این سازه ببرخوردار هستند اما در حالت استغراق نمی ارتفاعی خیلی کم

 فلوم در مسیر آب بایستی طوری باشد که آبنصب گیری دبی استفاده نمود. اندازه

تنها از داخل فلوم عبور نماید و از اطراف آن خارج نگردد. همچنین فلوم نباید 

بنابراین برای نصب آن باید از تراز استفاده گردد. برای دار قرار گیرد بصورت شیب

(1) 
(2) (3) (4) 

 کشخط
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 اسالمی

گیری دبی عبوری از فلوم کافی است، پس از مدت زمانی که سطح آب عبوری اندازه 

 مترکش موجود بر حسب سانتی( از طریق خطHثابت گردید، ارتفاع آب داخل فلوم )

میزان  2ر جدول اشل د-قرائت شده و بسته به تیپ فلوم با استفاده از روابط دبی

 .]4[دبی محاسبه شود 

 فلوم WSCهای اشل و ضریب رگرسیون برای هر یک از تیپ-رابطة دبی -۳ جدول

 محدوده دبی)لیتر بر ثانیه( اشل )لیتر بر ثانیه(-رابطة دبی تیپ فلوم

۹ Q=0.00370 H2.646 1/2-1/8 

۳ Q=0.00374 H2.64 1/3-2/8 

۳ Q=0.00372 H2.63 9-1/8 

4 Q=0.0294 H2.102 08-1 

5 Q=0.0232 H2.196 78-1 

 های سیفونیلوله -۳-۳

ای است با انحناء که برای انتقال آب از کانال مزرعه به کرت، نوار یا سییفون لوله 

گیرد. امتیاز اصییلی سیفون در این است که در این جویچه مورد اسیتفاده قرار می 

 ماند و مشیکل های خاکی کانال توزیع کننده دسیت نخورده باقی می روش پشیته 

های جانبی نهر و وقت مرمت جداره درز پیدا کردن پشته وجود ندارد. همچنین هر
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 های آبیاری سطحیگیری آب آبیاری در روشابزار اندازه

 

 
یا هر گونه تغییرات و عملیات دیگر ضییروری باشیید مشییکل و مانعی وجود ندارد. 

جنس آن بیشیییتر از پلیکا و در برخی موارد آلومینیومی اسیییت و طوری سیییاخته 

ی کانال تناسب داشته باشد. به منظور استفاده از سیفون شود که با شکل کنارهمی

لوله پر از آب شیییود تا هوای داخل آن بطور کامل خارج گردد،  ابتیدا بیایسیییتی  

ی سیفون از ورود مجدد هوا به داخل بایسیت با دسیت گذاشتن بر روی دهانه  می

(. تا 3شود )شکل ی کانال قرار داده آن جلوگیری به عمل آید و سپس بر روی لبه

ه ال آب از کانال بزمانی که سطح آب در کانال باالتر از سطح آب مزرعه باشد انتق

 یابد. مزرعه ادامه می

دبی یک سییییفون به قطر لوله و اختاف ارتفاع آب )بار( روی سییییفون و بعد از 

ین شود اختاف بسییفون بسیتگی دارد. ارتفاع مرثر که سبب جاری شدن آب می  

سطح آب نهر توزیع کننده و سطح آب خروجی سیفون برای یک خروجی مستغرق 

صیورتی که خروجی مستغرق نباشد ارتفاع مرثر مورد بح    (. در4اسیت )شیکل   

 . ]3و  1[عبارت خواهد بود از ارتفاع آب از روی مرکز انتهای خروجی لوله 

اد شیییود )دبی( نیز زیبا افزایش ارتفاع مقدار آبی که از طریق سییییفون منتقل می

 ود.ش شود. بنابراین برای داشتن دبی ثابت باید این فشار ثابت نگه داشتهمی
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 اسالمی

 

 

 ها بر روی پشتهسیفونی قرارگیری نحوه -4 شکل

 
 ( در دو طرف سیفون مستغرقHی برآورد اختالف سطح آب )نحوه -5 شکل

های کوچک و متر است. دبی سیفونمیلی 18تا  1های معمولی بین قطر سییفون 

ها ارزان و قابل حمل هستند و نشیان داده شیده اسیت. سییفون     3رایج در جدول 

 ای بزرگ را آبیاری کند. با استفاده ازتواند مزرعهکشاورز با تعداد کمی سیفون می

ل کرد و آب مورد نیاز را به توان بسیییادگی دبی را کنتریک یا چند سییییفون می

 .]4[مزرعه )کرت، نوار یا جویچه( انتقال داد 
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 های آبیاری سطحیگیری آب آبیاری در روشابزار اندازه

 

 
 های پالستیکی )متر مکعب در ساعت(سیفوننظری دبی  -۳ جدول

 قطر سیفون

(mm) 

 (cmاختاف ارتفاع )

5 ۹5 ۹5 ۳5 ۳5 55 ۹55 

5 87/8 89/8 12/8 14/8 11/8 22/8 31/8 

۱ 22/8 31/8 30/8 47/8 49/8 09/8 88/1 

۹4 14/8 71/8 93/8 13/1 28/1 78/1 48/2 

۳5 18/1 10/1 98/1 32/2 40/2 40/3 98/4 

۳1 01/1 01/2 28/3 98/3 14/4 01/1 20/0 

۳۳ 08/2 90/3 04/4 92/1 20/0 71/0 18/12 

۳5 38/3 08/4 08/1 88/7 18/7 0/18 8/11 

55 78/0 48/9 0/11 3/14 3/11 7/21 7/38 

، دبی-ی روزنهدر واقع، با توجه به طول سیفون و شرایط ورود و خروج آب، معادله

شییود. در این حالت همراه با ضییریب دبی، برای این نوع جریان به کار گرفته می

توان برای محاسیییبه دبی خروجی از سییییفون با توجه به ارتفاع و قطر داخلی می

 .]1[د نیز استفاده نمو 1های پاستیکی از شکل لوله
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 اسالمی

( و 4گیری )طبق شکل ( اندازهHبرای اسیتفاده از این شیکل کافی است ارتفاع )   

مقدار آن بر روی محور سمت چپ مشخص گردد. سپس از این نقطه و با داشتن 

شیود و با ادامه دادن آن، در  قطر لوله، خطی مسیتقیم به محور وسیط ترسییم می   

د که در واقع معادل دبی کنای مشییخص با محور سییمت راسییت برخورد مینقطه

متر سانتی 14مقدار ارتفاع معادل  1باشد. برای مثال در شکل عبوری از سیفون می

متر بوده است که با وصل کردن این دو نقطه و ادامه خط سانتی 00/2و قطر لوله 

 آید.لیتر در ثانیه بدست می 7/8حاصله مقدار دبی خروجی از سیفون برابر 

 بندیجمع -۳

های گیری آب آبیاری در روششریه کاربرد و نحوه عملکرد وسایل اندازهدر این ن

فلوم بیشتر در نهرهایی که  WSCآبیاری سیطحی ارائه گردید. پارشیال فلوم و   

های کوچک کنند کاربرد دارند. با این حال از تیپآب را بیه کرت ییا نوار وارد می  

WSC های یز استفاده نمود. لولهها یا شیارهای آبیاری نتوان در جویچهفلوم می

 شود برای انتقالمیلیمتر آن در کشاورزی استفاده می 18سیفونی که عمدتاً از قطر 

ه توان مقدار دبی ورودی بگردد. به کمک این وسیله میآب به شیارها استفاده می

سیفون )بسته  3یا  2یک شیار را براحتی کنترل نمود. بدین صورت که در ابتدا از 



      

14 
 

 های آبیاری سطحیگیری آب آبیاری در روشابزار اندازه

 

 
اد شییار و دبی ورودی( برای ورود آب به شیار استفاده شده تا آب به انتهای  به ابع

آن برسییید، سیییپس برای جلوگیری از نفوذ عمقی و هدر رفت بیش از حد آب از 

لت از کند. فقط در این حاها به یک عدد تقلیل پیدا میانتهای شیار، تعداد سیفون

 ید.بایست جلوگیری به عمل آفرسایش ابتدائی شیار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با قطر مختلف های سیفونی پالستیکیدبی در برابر ارتفاع برای لوله -1 شکل
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 اسالمی

 منابع 

ترجمه  ،اصول و عملیات آبیاریهانسن، وان ای، ایزرائیلسن، اورسون دبلیو و استرینگهام، گلن ای،  [1]

قهرمان، حسنعلی، چاپ اول، نشر معاونت حسینی ابریشمی، سید محمد، ویراستة علیزاده، امین و 
 .1371 فرهنگی آستان قدس رضوی،

 .1372، نشر دانشگاه امام رضا )ع(، های آبیاریاصول طراحی سیستمعلیزاده، امین،  [2]

ها، ترجمة حسینی ابریشمی، سید محمد و ها و نحوه کاربرد آنکی، ملوین، آبیاری سطحی سیستم [3]
 .1372ضوی، چاپ اول، علیزاده، امین، نشر آستان قدس ر

های طراحی، ساخت و واسنجی فلوم"اشرفی، شهرام، حیدری، نادر و عباسی، فریبرز،  [4]
W.S.C"  ،بهمن ماه  27-38مجموعه مقاالت دومین کنگره ملی مسایل آب و خاک کشور، تهران
1371. 
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کشاورزی و منابع و آموزش شورای انتشارات مرکز تحقیقات 

 طبیعی استان فارس

 

 نشانی: شیراز، بلوار جانبازان، خیابان استاد مردانی غربی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی     

 و منابع طبیعی فارس

 ( 5۳۹) ۳۳۳55۹5۳(، دورنگار: 5۳۹) ۳۳۳5۱۳۳۳تلفن: 
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