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  مقدمه

نياز  كمبود منابع آب تجديدشونده باعث شده است تا آب مورد

ترين چالش بنابراين بزرگ. تري روبرو گرددهاي جديكشاورزي با بحران

هاي آتي دنيا در زمينه توليدات كشاورزي، افزايش توليد با حداقل دهه

 -توان گفت كه آب آبياري مهمدر همين راستا مي.  آب خواهد بودمصرف

باشد كه عملكرد محصوالت كشاورزي شديداً ترين نهاده كشاورزي مي

  .باشدتحت تاثير اين ماده حياتي مي

  

  آبياري سطحي

ترين روش آبياري است كه در اكثر نقاط  سطحي قديميآبياري

 و شرايط خاك، آب، زمين، اين روش براساس وضعيت. جهان رواج دارد

مانند . پذيردهاي گوناگون انجام مينوع كشت و تجربه زارع به روش

آبياري سطحي اگر به درستي .... آبياري به روش فارو، كرتي، نواري و

هاي خاص، به دليل عدم نياز به وسايل و دستگاه. طراحي و اجرا شود

اما اگر چنانچه به . شودها محسوب ميكي از بهترين روشيبراي زارعين 

كنواختي توزيع آب، يخوبي طراحي و اجرا نشود، موجب تلفات آب، عدم 

راندمان پايين آبياري و خالصه كاهش محصول را به دنبال خواهد 

 .داشت
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هاي آبياري  در سيستمارييش راندمان آبيافزادر عوامل موثر 

 : سطحي

ي را به طور موثر باال توان راندمان آبياري سطح عمليات ذيل ميانجامبا 

  .برد

 ح اراضي يح تسطيات صحياجراي عمل -1

اري سطحي يستم مناسب جهت آبيك سانتخاب، طراحي و اجراي ي -2

  مزارع

) تعيين زمان و مقدار مناسب آب آبياري (ارييح آبيزي صحيربرنامه -3

 : به واسطه

 ايگيري مثل تانسيومتر و  كنترل رطوبت به وسيله ابزارهاي اندازه-الف 

  روش وزني 

  استفاده از وسايل و ابزارهاي اندازه گيري جريان آب-ب 

دار چهيهاي دراز جمله لوله هاي سطحي از توزيع كنندهاستفاده   -4

در روش (فون جهت انتقال آب از نهر به فارو يو س) هيدروفلوم(

  )رديفي

 

   هاي سطحياز توزيع كنندهاستفاده  •

  دارهاي دريچهلوله –الف 

هايي است كه باعث حذف دار از جمله تكنيكهاي دريچه از لولهاستفاده

 در آبياري با اين روش، . برخي از نقاط ضعف آبياري سطحي گرديده است
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هاي قابل تنظيم جايگزين نهرهاي اتيلن نرم مجهز به دريچههاي پليلوله

ه نتايج ارزيابي صورت گرفت. گرددمي) 4هاي درجه كانال(خاكي داخل مزرعه 

-در كشورهاي مختلف جهان از جمله استراليا، چين و مصر و ايران نشان مي

هاي آبياري سطحي باعث كاهش دار در روشهاي دريچهدهد كه كاربرد لوله

  .گرددهاي سنتي مي درصد نسبت به روش25-28مصرف آب به ميزان  

  

    
   از هيدروفلوم در آبياري ذرت استفاده- 2شكل    استفاده از هيدروفلوم در آبياري گندم- 1شكل 

             

 دارهاي دريچهمزاياي استفاده از لوله

 جويي در مصرف آب و انرژي درصد صرفه30 تا 25حدود  -1

 جويي در مصرف كود درصد صرفه30حدود  -2

 هاي كارگري جويي در هزينه درصد صرفه40تقريباً  -3

  درصد محصول بيشتر به لحاظ آبياري مناسب 10حداقل  -4

ها به علـت جلـوگيري از رشـد و گـسترش  و              كشكاهش مصرف علف   -5

 هاي هرزانتقال بذور علف
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آالت در مزارع به لحاظ اين كه مانعي در سطح       راحتي بكارگيري ماشين   -6

 .مزرعه وجود ندارد

  اندازي آسان در كمترين زمان نصب و راه -7

  

   استفاده از سيفون–ب 

با استفاده از .  و ضروري است از سيفون در آبياري نشتي الزماستفاده

در تمامي گياهاني . كسان خواهد شديسيفون پخش آب در تمام خطوط مزرعه 

توان از شوند، جهت انتقال آب از نهر به فارو ميكه به روش نشتي آبياري مي

  . سيفون استفاده كرد

متر  ميلي60اي شكل با قطر كمتر از اي خميدهسيفون عبارت است از لوله

  .  متر متغير است1/5 تا 1و طول آن از سي  ويپي آن و جنس

  

    
   استفاده از سيفون در آبياري سطحي- 4 و 3هاي شكل
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 ريزي آبياري گامي مهم براي دستيابي به كشاورزي پايداربرنامه

 اغلب كشورهاي در حال توسعه تقريباً به اين كه هم اكنون در توجهبا 

گيرد، كشاورزي فارياب در آينده به برداري قرار ميكل منابع آب مورد بهره

بخش كشاورزي بايد . ناچار بايد آب را با راندمان بيشتري مصرف نمايد

وري آب، به خصوص راهكارهاي مديريتي، را راهكارهاي مختلف افزايش بهره

 دچار ،ا در آينده نه چندان دور براي تامين نياز غذاييمورد آزمايش قرار دهد ت

- ريزي آبياري ميترين راهكارهاي مديريتي برنامهيكي از مهم. مشكل نشود

  .باشد

ريزي آبياري يك عمليات مديريتي است كه براي تعيين زمان  برنامه

 به .شودآبياري و مقدار آبي كه در هر آبياري بايد بكار برده شود، استفاده مي

ريزي آبياري، مشخص كردن مقدار دقيق آب مورد عبارت ديگر هدف برنامه

هاي در اكثر روش. باشدبندي دقيق كاربرد آن مياستفاده در مزرعه و زمان

-ترين عملي است كه انجام ميريزي آبياري، پايش رطوبت خاك اساسيبرنامه

  :ر داردريزي موثر نياز به آگاهي از پارامترهاي زيبرنامه. شود

نياز گياه يا تبخير و تعرق،  ظرفيت نگهداشت رطوبت خاك، آب مورد

هاي رطوبتي در هر مرحله از رشد، باران موثر دريافت حساسيت گياه به تنش

شده، قابليت دسترسي به منابع آب و زمان الزم براي آبياري هر مزرعه و نياز 

  )در صورت نياز(شويي آب
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گيري يا تخمين نگهداشت رطوبت راساس اندازهريزي آبياري بهينه ببرنامه

هاي مديريتي براي مديريت خاك و نياز آبي گياه، يكي از بهترين عمليات

  .آبياري است

  

  ريزي آبياريمزاياي برنامه

  .كند تنش آبي گياه را به حداقل رسانده و عملكرد را حداكثر مي .1

ني كاسته شده و در هاي آب و نيروي انسا با كاهش تلفات آبياري از هزينه .2

  .آيدنتيجه حداكثر استفاده از ذخيره رطوبت خاك به عمل مي

 رواناب سطحي و فرونشت عمقي كم شده و در نتيجه هزينه مصرف كود  .3

  .يابدكاهش مي

  .يابد عملكرد محصول و كيفيت آن و در نتيجه درآمد خالص افزايش مي .4

راين نياز به زهكشي  مشكالت مربوط به غرقاب شدن اراضي كم شده و بناب .5

  .يابدكاهش مي

  .كندشويي مناسب  به كنترل مشكالت ناحيه ريشه گياه كمك مي با آب .6

توان در آبياري ساير گياهان  از آب ذخيره شده در نتيجه كاهش تلفات، مي .7

توان آبياري كرد، استفاده نمود كه سبب آبي نميممكن، كه در طول مدت كم

   .شودافزايش درآمدهاي جانبي مي

شويي و رواناب كاهش اثرات سوء زيست محيطي در نتيجه كنترل آب .8

   .سطحي
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  ريزي آبيارياهميت برنامه

سازد تا مقدار ريزي آبياري در اين است كه آبيار را قادر مياهميت برنامه

دقيق آب را براي تامين هدف خويش بكار گيرد كه اين سبب افزايش راندمان 

گيري دقيق  اساسي براي رسيدن به اين مهم، اندازهفاكتور. شودآبياري مي

زارع بدون آگاهي از . باشدحجم آب استفاده شده يا عمق آب مصرف شده مي

تواند آب را براي به حداكثر رساندن اين كه چه مقدار آب بكار رفته است نمي

آبياري بيشتر از حد (كاربرد صحيح آب، از اضافه آبياري . راندمان مديريت كند

  . كندجلوگيري مي) آبياري كمتر از حد موردنياز(آبياري و كم) موردنياز

اضافه آبياري سبب اتالف آب، انرژي و نيروي انساني، شستشوي مواد 

غذايي از ناحيه ريشه گياه و دور شدن آن از دسترس گياه، كاهش تهويه خاك 

مودن تنش به كم آبياري نيز با وارد ن. شودو در نتيجه كاهش عملكرد گياه مي

  .شودگياه سبب كاهش عملكرد مي

  

  ريزي آبيارياصول برنامه

ريزي شود، برنامه كه طي آن  مقدار و زمان آبياري تعيين ميعملياتيبه 

  .گويندآبياري مي

   تعيين زمان آبياري- الف

توان زمان آبياري را هاي مختلفي وجود دارد كه براساس آنها ميروش

  :شوند گروه زير خالصه مي3 در هااين روش. مشخص كرد
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  هاي گياهي  استفاده از نمايه-1

  هاي خاك  استفاده از نمايه-2

  هاي بيالن آبي  استفاده از روش-3

در كاربرد نمايه گياهي و خاك از برخي خصوصيات مربوط به گياه و خاك 

 حال آن كه روش بيالن. شودكه بستگي به وضعيت آبي آنها دارد، استفاده مي

  .آبي مبتني بر حسابرسي روزانه آب در مزرعه است

  هاي گياهي نمايه-1

ترين روش براي تعيين زمان آبياري اين است كه برخي از ساده

خصوصيات بارز گياه را در نظر گرفته و تغييرات آن را در روزهاي بعد از آبياري 

گ ها و رنها و شاخههاي ظاهري مانند شادابي برگشاخص. تعقيب كنيم

باشند كه با تغيير شديد آنها در هنگام تشنگي ها از جمله پارامترهايي ميبرگ

هاي روزانه قطر ساقه و گيريبا اندازه. توان زمان آبياري را تعيين كردگياه مي

توان به سرعت رشد پي برد و هر زمان كه اين سرعت متوقف ارتفاع گياه مي

البته عوامل ديگر مثل آفات ( گيرد گردد نشانه اين است كه بايد آبياري صورت

  ).تواند تاثير داشته باشدها و برخي از عوامل محيطي نيز ميو بيماري

هاي ديگر براي تعيين ها نسبت به خروج آب از جمله نمايهمقاومت روزنه

زمان آبياري است، زيرا مقاومت روزنه بستگي به درجه باز بودن روزنه دارد كه 

هر چه مقاومت روزنه زيادتر باشد . باشدآبي گياه ميخود تابعي از وضعيت 

گيري مقاومت براي اندازه. نشانه آن است كه نياز به آب در گياه بيشتر است
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-استفاده مي) بيشتر جنبه تحقيقاتي دارد(ها از دستگاهي به نام پرومتر روزنه

  .شود

   نمايه خاك-2

ند مشتمل بر روهاي خاك كه در تعيين زمان آبياري بكار ميشاخص

تعيين رطوبت خاك و مقايسه آن با حداقل رطوبتي است كه بايد خاك قبل از 

براي اين منظور الزم است كه اين حداقل رطوبت قبالً . آبياري داشته باشد

  ).با توجه به نقطه پژمردگي و وزن مخصوص ظاهري خاك(تعيين شده باشد 

توان در تمام ميحداقل رطوبت در مراحل مختلف رشد متفاوت است و ن

هاي خاك از روش نمايه. طول دوره رشد از يك معيار رطوبتي استفاده كرد

مثالً اگر قرار باشد . توان مقدار آبي را كه بايد به زمين داده شود، بدست آوردمي

 درصد حجمي برسد بر 16آبياري هنگامي صورت گيرد كه رطوبت خاك به 

  :بعد از آبياري به شرح ذيل باشدهاي روزانه تغييرات رطوبت اساس داده

θ) روز  )درصد رطوبت خاك  

5/22  1  

7/21  2  

6/19  3  

4/18  4  

1/17  5  

6/15  6  
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 درصد 16 كه رطوبت حدوداً به 6شود كه آبياري بايد در روز مشخص مي

  . مي رسد مجدداً انجام شود

هاي معمول مانند توان از يكي از روشبراي اندازه گيري رطوبت خاك مي

.  و ترايم استفاده كرد TDRروش وزني يا حجمي، بلوك گچي، نوترون متر،  

و تعيين زمان آبياري از ) به وسيله تانسيومتر(گيري پتانسيل خاك اما اندازه

  .باشدترين روش ميروي مكش خاك مطمئن

   روش بيالن آبي-3

براي تعيين زمان آبياري از روش ديگري موسوم به روش بيالن آبي 

در اين روش اگر درصد حجمي رطوبت خاك در يك روز . شوداستفاده مي

و  ) ET( بوده باشد با توجه به مقادير نياز آبي -1θi و در روز قبل θiمشخص 

  :در همان روز، رابطه زير برقرار خواهد بود)  Re(باران موثر 

θi= (θi-1)-100[(ET-Re)/D] 

  .باشد عمق توسعه ريشه گياه ميDكه در آن 

مقادير روزانه  تبخيرتعرق، باران موثر و درصد حجمي رطوبت خاك در : مثال 

هاي گياه در طي روزهاي اول تا هشتم خرداد به شرح زير منطقه توسعه ريشه

 برسد درصد14اگر قرار باشد هنگامي كه درصد حجمي رطوبت به . بوده است

رطوبت خاك در صبح روز اول . آبياري صورت گيرد زمان آن را مشخص نماييد

  .متر است سانتي60ها  درصد حجمي و عمق توسعه ريشه23خرداد 
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 θ(%)   Re ET(mm) روزها  

5/21  0  98/8  1  

19/20  27/0  12/8  2  

09/19  0  6/6  3  

86/18  0  36/7  4  

59/16  0  62/7  5  

19/15  0  38/8  6  

59/14  24/2  84/5  7  

32/13  0  62/7  8  

 

θ i =23-100[( 98/8 -0)/600]= 5/21  

 32/13شود در انتهاي روز هشتم رطوبت به به طوري كه مشاهده مي

  .رسيد و بايد آبياري صورت گيرد

  مقدار آب آبياري –ب 

 3مقدار آبي كه بايد در هر نوبت آبياري به زمين داده شود، بستگي به 

  :عامل زير دارد

  1ثر تخليه مجاز رطوبت از خاكحداك -١

  هاعمق توسعه ريشه -٢

 2  (mm/m)مقدار كل رطوبت موجود  -٣

                                                 
1 . Maximum Allowable Depletion (MAD) 
2 . Total Available Moisture (TAM )  
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  نقاط پتانسيلي مهم خاك

. يابدشود رطوبت آن تا حد اشباع افزايش ميهنگامي كه خاك آبياري مي

شود در نقطه اشباع پتانسيل ماتريك خاك صفر و تمام منافذ خالي از آب پر مي

طوبت خاك به خاطر عدم وجود هوا جهت تنفس ريشه البته در اين وضعيت ر

در اين حالت امكان تنفس گياه و جذب فعاالنه آب . باشدگياه قابل استفاده نمي

  .وجود ندارد

شود و شرايط به تدريج با خارج شدن آب ثقلي از رطوبت خاك كاسته مي

ه ترين وضعيت براي استفادمناسب. آيدبراي جذب آب توسط گياه فراهم مي

-  نشان داده ميFcگياه از رطوبت خاك حد ظرفيت زراعي است كه با عالمت 

  . شود

  

   1ظرفيت زراعي

 مقدار رطوبتي كه يك خاك اشباع شده پس از خارج شدن آب ثقلي در

  . دارد، ظرفيت زراعي نام داردخود نگه مي

در عمليات آبياري ظرفيت زراعي به طور متوسط حدود يك سوم اتمسفر 

  .شودمتر در نظر گرفته ميانتي س300يا 

PF=Log ( مترپتانسيل آب خاك بر حسب سانتي ) 

=Log (-300)= ٤/٢  

                                                 
1 . Field Capacity 
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ظرفيت زراعي باالترين حد رطوبت موجود در خاك براي استفاده گياه 

ترين حدي كه رطوبت خاك بتواند قابل استفاده گياه باشد نقطه باشد پايينمي

  .ت و ساختمان خاك استظرفيت زراعي تابعي از باف. پژمردگي است

  

   1نقطه پژمردگي

اين نقطه حدي است كه گياه حتي در طول شب نيز قادر نخواهد بود 

 15پتانسيل آب در اين حد . جبران آبي را كه در روز تعرق نموده است بنمايد

نقطه پژمردگي نه تنها تابعي از نوع خاك بلكه دماي هوا، كمبود . اتمسفر است

از نقطه . باشدتر نوع گياه مي يشه در خاك و از همه مهمرطوبت هوا ، توزيع ر

نظر تئوري مقدار رطوبتي كه بين دو حد ظرفيت زراعي و نقطه پژمردگي دائم 

 معروف بوده و با 2در خاك وجود دارد به نام ظرفيت آبي موجود براي گياه

  . شود نشان داده ميAWعالمت 

AW=[(FC-PWP)/100]×D 

 استفاده در خاك به نوع گياه نيز بستگي دارد در چون حد پايين آب قابل

 بكار برده 3عمل به جاي نقطه پژمردگي نمايه ديگري بنام آب قابل جذب گياه

 . مي شود

  

                                                 
1 . Permanent Wilting Point 
2 . Available Water 
3 . Crop Extractable water (CEW) 
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لذا تفاوت بين حد ظرفيت زراعي و آب قابل جذب گياه را به عنوان 

  . نامند مي1رطوبت كل قابل دسترسي گياه

تواند مورد  است كه عمالً مي پايين ترين حد رطوبتي CEWدر واقع 

تواند از نظر تنش رطوبتي تا حد معموالً گياه در مزرعه نمي. استفاده قرار گيرد

آب قابل استخراج خشكي را تحمل كند به خصوص اين كه زارعين عالقه 

ندارند محصول شان به دليل صرف انرژي توسط گياه براي دريافت آب كاهش 

است  CEWبي كه بين دو حد ظرفيت زراعي و نقطه بنابراين تمام مقدار آ. يابد

 درصد 75 تا 40به آساني قابل استفاده گياه نبوده بلكه بسته به نوع گياه فقط 

 گفته 2الوصولتواند به آساني جذب گياه شود كه به آن آب سهلآن مي

  .شودمي

در طراحي سيستم آبياري مقدار رطوبت موجود بين دو حد ظرفيت زراعي 

براي آن كه بتوانيم . گيردالوصول اساس تعيين دور آبياري قرار ميهلو آب س

 يا حداكثر تخليه مجاز 3مقدار آبياري را تخمين بزنيم از مفهوم حداكثر مجاز

  شوداستفاده مي

MAD=RAW/TAM                                       

 MAD  ياري هاي آببا توجه به نوع گياه متفاوت است اما براي طرح

  .شود در نظر گرفته مي5/0مقدار آن معموال 

  

 
                                                 

1 . Total Available Moisture (TAM) 
2 . Readily Available Water (RAW) 
3 . Maximum Allowable Depletion (MAD) 
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  عمق آب آبياري

  :شود آبياري با استفاد از فرمول ذيل محاسبه مي آبعمق

MAD×D) CEW – FC(pb* =Fn  خالص آب آبياري عمق 

  )مترسانتي(

 CEW  : مقدار رطوبت موجود خاك  

 MAD   درصد50(كاهش رطوبت مجاز (  

 Pb : وزن مخصوص ظاهري  

  

  مق آب آبياري كاربرديع

Fn/E  =  عمق آب آبياري كاربردي  

Fn : عمق خالص آب آبياري  

 E : راندمان آبياري  

  

  دور آبياري 

  .تعداد روزهايي كه بين دو آبياري فاصله بيفتد

I=Fn/ET    

ET نياز آبي( تبخير و تعرق(  
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  گيري رطوبت خاك اندازه

شود گيري مياندازه خاك به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم رطوبت

ها مستقيماً در مزرعه كاربرد داشته اما در بعضي ديگر بايد از برخي از روش

  . گيري نمودبرداري كرده و مقدار رطوبت را در آزمايشگاه اندازهخاك نمونه

  ـ اندازه گيري رطوبت به روش وزني 

 برداشت) اگر(اي را با مته  روش از عمق مورد نظر خاك نمونهايندر 

 ساعت در آون كه 48 تا24نموده و پس از توزين نمونه مرطوب آن را به مدت 

دهيم تا خشك شود، پس از گراد باشد قرار مي درجه سانتي108دماي آن 

به طوري . ي توان مقدار رطوبت را بدست آوردمخشك شدن و توزين مجدد 

باشد  وزن همان نمونه پس از خشك شدن w2 وزن نمونه رطوبت، w1كه اگر 

  مقدار رطوبت وزني عبارت خواهد بود   

100%
2

21 ×= −

W

WW
mθ  

  )θv(درصد رطوبت حجمي = حجم آب / حجم خاك  × 100

درصد رطوبت حجمي                                        = درصد رطوبت وزني × وزن مخصوص ظاهري 

  

توان گيري رطوبت خاك مياندازه) مستقيم(ي ي صحراهاياز جمله روش

 و TRIMEمتر، دستگاه  گيري رطوبت به وسيله دستگاه نوترونبه اندازه

TDRهاي گچي نام برد، بلوك .  
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  )TRIME(  دستگاه اندازه گيري رطوبت خاك -5شكل 

  
  جهت خشك كردن خاك) اتوكالو( آون -6شكل 

  

توان با بدست طوبت و مكش خاك ميبا در دست داشتن رابطه بين ر

گيري مكش خاك با وسايل اندازه. آوردن مكش خاك به رطوبت آن پي برد

تانسيومتر از يك لوله پرآب تشكيل شده . شوداي بنام تانسيومتر انجام ميساده

است كه قسمت پايين آن از يك كالهك سراميكي تراوا درست شده قسمت 

كه اگر آب از كالهك سراميكي خارج شود به طوري . باالي آن مسدود است
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به همين منظور در كنار لوله تانسيومتر يك . شوددر داخل لوله ايجاد خالء مي

گيري كند خالسنج به آن متصل شده كه قادر است مقدار فشار منفي را اندازه

  .)  مترآب8 تا 0معادل( بار كاربرد دارند 8/0تانسيومترها تا 

  
  ومتر دستگاه تانسي-7شكل 

  گيري جريان آباندازه

گيري برداري سودمند از آب براي آبياري به شكل زيادي به اندازهبهره

گيري ها و ابزارهاي گوناگوني جهت اندازهروش. مقدار جريان آب بستگي دارد

مقدار آب آبياري در مجاري رو باز وجود دارد كه از جمله به دستگاه دبي سنج 

توان اشاره كرد كه با ها مي، انواع سرريز و فلوم.....)ك ومولينه، فلومترالتراسوني(

گيري اين ابزارها گيري آب به وسيله فلوم به نحوه اندازهتوجه به اهميت اندازه

  گردداشاره مي
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  هافلوم

گيري مقدار جريان آب كه انواع مختلف اي است براي اندازهفلوم وسيله

  :دارد كه به دو مورد آن اشاره مي شود

   پارشال فلوم -1

  wsc فلوم -2

  
  wsc فلوم -8شكل 

  پارشال فلوم

قسمت همگرا، بخش : هر پارشال فلوم از سه بخش تشكيل شده است

دار است و بخش واگرا كه هاي موازي و كف شيبگلوگاه كه داراي ديواره

آب از بخش همگرا وارد . باشدهاي واگرا ميدار و ديوارهداراي كف شيب

به پارشال . گرددم شده و از گلوگاه گذشته وارد قسمت واگرا ميپارشال فلو

اي با پارشال اي كه به كمك روزنههاي كوچك در قسمت همگرا استوانهفلوم

آب از روزنه زيرين وارد اين استوانه شده تا . شودفلوم ارتباط دارد متصل مي

 Haاع را به آيد اين ارتفارتفاع آب در بخش همگرايي پارشال فلوم باال مي
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گيرد و در گيري دبي جريان مورد استفاده قرار مينشان داده و براي اندازه

- اي ديگر در بخش واگرا قرار دارد كه با روزنهتر استوانههاي بزرگپارشال فلوم

 ناميده و Hbارتفاع آب در اين استوانه را . يابداي به پارشال فلوم اتصال مي

  .گيردغراق مورد استفاده قرار ميبراي تصحيح دبي در حالت است

توان به ابعاد مختلف ساخت ولي در ايران معموالً از پارشال فلوم را مي

  .شود كه جنس آن از آهن است اينچي استفاده مي9 و گاهي 6، 3فلوم هاي 

  :فرمول كلي محاسبه دبي پارشال فلوم 

Q=CHb
a  

Cو b ارشال فلوم استهاي پ  ضرائب پارشال فلوم است كه تابع اندازه.  

Q=0.992H1.55 اينچي    3هاي                  براي فلوم
a 

 

Q=2.06H1.58 اينچي     6هاي                براي فلوم
a 

 

Q=3.07H1.53                اينچي    9هاي براي فلوم
a 

 

Q=4wH1.522(w)0.026 فوت   8 تا 1لوم هاي          و براي 
a 

Ha : ر چاهك بر حسب ارتفاع آب دft  

Q  : دبي عبوري بر حسب فوت مكعب در ثابيه  

  

  wscفلوم 

اي شكل را كالج دولتي واشنگتن براي آبياري مزارع اين فلوم ذوزنقه

ها وسايلي هستند كه به علت سادگي دانشگاه طراحي كرده است اين فلوم
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 را ساخت، هزينه كم، سادگي نصب و تلفات افت بار خيلي كم كاربرد وسيعي

ها اين فلوم. ها و انهار آبياري دارندهاي روباز در كانالگيري جريانبراي اندازه

  . تيپ آن در ايران متداول است5شوند كه هاي مختلف ساخته ميدر اندازه

   Q=0.00370H2.646 1فرمول كاليبراسيون دبي فلوم تيپ  

 

 Q=0.00374H2.64 2 فرمول كاليبراسيون دبي فلوم تيپ 

 

 Q=0.00372H2.83 3مول كاليبراسيون دبي فلوم تيپ  فر

 

 Q=0.00294H2.102 4 فرمول كاليبراسيون دبي فلومتيپ 

 

 Q=0.00232H2.196 5 فرمول كاليبراسيون دبي فلوم تيپ 

  : كه در آن
 H متر سانتيارتفاع آب بر حسب   

Qدبي بر حسب ليتر بر ثانيه   
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