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  دهيچک
  

توجه سبب خشک  مهيدر منطقه خشک و ن رانياو قرار گرفتن کشور  ت منابع آب در دسترسيفيکت و ير کميگ کاهش چشم
 يا قطره ياريها آب ن روشيجمله ااز  شود. يمصرف آب م ييو کارا ياريش بازده آبيافزا يبرا يارين آبينو يها ستميشتر به سيب
خوب  يو اجرا يطراح منوط به يا قطره ياريستم آبيک سيت يموفق .رساند يلفات را به حداقل مقدار ماست که ت يرسطحيز

 ياريستم آبيک سي ييآکا کاريامر ين کشاورزيارائه شده توسط انجمن مهندس يها ن پژوهش به استناد شاخصيا در .آن است
 يزان گرفتگيم ت خاک،يفيو ک بافت ت آب،يفيک يپارامترها يبررسشامل ش يپا .شد ياجرا شده بررس يرسطحيز يا قطره
 يکنواختيب يضرر يمقاد بود.تنه درختان  از وگر يکديها از  کانچ فاصله قطره عمق نصب، پخش آب، يکنواختيها و  چکان قطره
با توجه به  به دست آمد. %۲۰و  %۲۵ ،%۷۴ب يترت به ها چکان قطره يو عملکرد کل يرات دبييب تغيو ضر ها چکان قطره يدب

به توان  يها را م ف آنيار ضعيعملکرد بس .شوند يف شناخته ميها ضع چکان قطره چکان، هرات عملکرد قطرييب تغيمقدار ضر
  .ربط دادمناسب از سامانه  يبردار ها و ناآشنا بودن کشاورز به فن بهره چکان قطره يو گرفتگ يطراحضعف 
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  مقدمه
دات يش توليافزا يقابل انتخاب برا يها نهياز گز يکي

استفاده از ، مصرف هر واحد آب يبه ازا يکشاورز
 ياري. آباست يا قطره ياريمانند آب ياريآبد يجد يها وهيش

 ياري. آباست يرسطحيو ز يشامل دو نوع سطح يا قطره
ق يسطح خاک از طر ريکاربرد آب در ز يرسطحيز يا قطره
را شامل  يا قطره ياريبآ يمشابه با دب يها با دب لندهيگس
% بوده و به ۹۰ ش ازيب تواند مي شود. راندمان کاربرد آن يم
ار کارا محسوب يبس ياريآب يها از روش يکين جهت يا
در  .)۱۳۹۱و همکاران،  يبروجن يمي(ابراه شود يم

 ياريآب يها عملکرد سامانه يابيارزبا عنوان  يپژوهش
نژاد و همکاران،  كه توسط ملکي زديدر شهر  يا قطره

مصرف آب در  ييآج نشان داد کارينتا) انجام شد، ۱۳۸۹(
 ؛بوده است يسطح يها شتر از روشيب يا قطره يها روش

 ديباال بوده که با يمورد بررس يها در سامانه يزان شوريم
 يا قطره ياريح سامانه آبيت صحيريدرست و مد يبا طراح

و همکاران  يسهرابرا کاهش داد.  ياز شور يخطر ناش
دشت فشار  تحت ياريآب يها سامانه يابي) در ارز۱۳۸۹(

 ۱۰۰ را يا قطره ياريآب يها سامانه يبرخبازده ن يقزو
چ گونه تلفات يل آن نبود هيدل و، دوردنبه دست آدرصد 

  گزارش كردند.در سامانه 
ستم يدر س ينيزم بيزان عملکرد سيم يدر خاک شن

 يا ستم قطرهيبه نسبت س يرسطحيز يا هقطر ياريآب
ن يک به ايش مواد ارگانيزاافته و با افيش يافزا يسطح

 کرد يريترات خاک جلوگيتوان از خارج شدن ن يخاک م
 ياريسامانه آب ۱۱ پژوهشيدر . )۲۰۰۹م و همکاران، يسل(

) ۱۳۹۰پور ( توسط ابراهيمدر استان کردستان  يا قطره
ها بر اساس  يريگ . اندازهقرار گرفت يابيرد ارزانتخاب و مو

 ؛انجام شد )SCS( کايدستورالعمل اداره حفاظت خاک امر
 يها دب شتر سامانهيها نشان داد که در ب يريگ ج اندازهينتا

ل نامناسب يبه دل يا زان قابل مالحظهيها به م چکان قطره
ها  چکان قطره يباال راتييب تغيضر ايو  يگرفتگ بودن فشار،
س شده يها است. درصد مساحت خ آن ياسم يکمتر از دب

. نوسان داشتدرصد  ۵۵تا ۳/۸ن يکل بنسبت به مساحت 
 ۴/۷۹تا  ۵۹/۱۶ن يها ب زش آب در سامانهير يکنواختي

ن يا يها بر مبنا عملکرد سامانه ير و به عبارتيدرصد متغ
 PELQزان يف تا متوسط بود. ميشاخص در محدوده ضع

کرد. به  ير مييدرصد تغ ۵/۷۱تا ۹/۱۴ها در محدوده  سامانه
عملکرد متوسط  ياز مزارع دارا يکيکه فقط  يطور

)PELQ عملکرد  يه مزارع دارايدرصد) و بق ۷۰تر از  بزرگ
 تا ۶/۱۶مزارع در محدوده  AELQزان ي. مف بودنديضع
دو  فقطن شاخص يا ير بود. بر مبنايدرصد متغ ۳/۷۹

عملکرد  يه مزارع دارايعملکرد متوسط و بق يمزرعه دارا
ها  ن بودن عملکرد سامانهييل پايف بودند. از داليضع
 يها، گرفتگ نامناسب بودن فشار سامانهتوان به  يم

ها  از سامانه يبردار ف بهرهيت ضعيريمدو  ها چکان قطره
  .)۱۳۹۰ پور، مي(ابراه دکراشاره 
اجرا شده  يها در سامانه يبردار ت بهرهيريمد يبررس
نشان داد غات پسته استان کرمان در با يرسطحيز ياريآب
بوده و در ن قطعات متفاوت يپخش آب در ب يکنواختي

قابل قبول  ريدر حد غ يرات دبييب تغيضر يموارد
 ياريق آبيک برنامه دقيبردار از  بهره شد. يبند طبقه

و  ياريآب شيمواقع ب يکه در بعض  يطور  هکرد ب ينم يرويپ
رات ييدامنه تغ .شد يانجام م ياريآب مواقع کم يدر بعض

هر درخت در نوسان  يتر به ازايل ۲۰در  ياريمقدار آب آب
زمانيان و همكاران  ).۱۳۹۱ ،و همکاران ي(کوه بود.

ران يدر نقاط مختلف ا ياريسامانه آب ۸انتخاب  با )۱۳۹۱(
ط يدر شرا ياريخرد آب يها عملکرد سامانه يابيبه ارز

ها بر اساس  يابي. ارزندران پرداختيا ييهوا مختلف آب و
انجام  )،SCS( کايدستورالعمل سازمان حفاظت خاک امر

 AELQو     د نشان دا ين بررسيج حاصله از اي. نتاشد
در  PELQدرصد و  ۳۱/۶۴تا  ۶۲/۴ها در محدوده  سامانه

ن اساس يبر ا پسر بودند. يدرصد متغ ۶۴تا  ۱۶/۴محدوده 
قبول،  رقابليغ يبررسسامانه مورد  ۳ها در  ت راندمانيوضع
ت يوضع يداراسامانه  ۲ف و يت ضعيوضع يسامانه دارا ۳

زان ي. در مجموع گزارش شده است که مبوده استمتوسط 
 يابيمورد ارز يها پخش در سامانه يکنواختيمتوسط 

کسان باز يآن  يل اصليکه دال استدرصد  ۴۳حدود 
در حال کار به صورت  يفلدهايرها در مانينبودن ش

از  يانه ناشن فشار مناسب در ساميهمزمان، عدم تأم
ز کردن به موقع يشو و تم نادرست، عدم شست يطراح

که  ييايميح کود شيصح يريه، به کارگيتصف يها دستگاه
. هستند، شوند يماستفاده  ياريبه صورت محلول در آب آب

در  يو نگهدار يبردار بهره نظرن موارد مشترک از يهمچن
ت يريها، عدم مد چکان قطره يها، گرفتگ ن سامانهيمورد ا

 ش و کمبود فشار استي، فقدان ابزار پايمرکزواحد کنترل 
در پژوهشي كه توسط ازب و  گزارش شده است.

 ياريسامانه آب يررسجام شد بن) ا۲۰۰۶ابوسيرهان (
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مختلف  يارتفاع يو ترازهادار  بيش يدر اراض يا قطره
ن ترازها از يها ب چکان قطره يدب يکنواختينشان داد که 

درصد بعد از به  ۸۰به  يسنت يدرصد در طراح ۴۰
آکارا و همکاران . قابل ارتقاء استد يجد يکاربردن طراح

تحت فشار در کشور  ياريآب يها سامانه يابيرز) به ا۲۰۱۰(
) و UC( ١يکنواختيب يضر مقادير ميانگين ه،يترک
به  يا قطره ياريآب يها سامانه در )DU(٢ع يتوز يکنواختي

 ياريآب يها سامانه يدرصد و برا ۶۹و  ۸۱ب برابر يترت
لذا نتيجه . به دست آمددرصد  ۶۹و  ۸۰ب يبه ترت يباران

 ياريآب يها پخش در سامانه يکنواختيت يوضع گرفتند
که نشان از عملکرد  استف ين کشور در حد ضعيا

اين  تحت فشار دارد. ياريآب يها نامناسب سامانه
 ياز گرفتگ ين ضعف را ناشيا يل اصليدال گران پژوهش
 يستم، طراحير فشار در سين بودن مقادييپا ها، چکان قطره
 .ها دانستند نامناسب سامانه يبردار ت بهرهيريف و مديضع
 يمنتج از تجربه کار يا قطره ياريآب يها ستميچه ساگر

ن يا امااند،  دهيرس ياز تکنولوژ ييدراز مدت و به سطح باال
خود  يد اسميقادر به ارائه فوا يليبه دال شتريبها  ستميس
توان به نقاط  يم يدانيم يابيو ارز يکه با بررسستند، ين

بهتر از  يبردار ه بهر نهيبرده و زم يها پ ضعف و قوت آن
در  نمود. مناسب فراهم يتيريمد يها روش اتخاذها را با  آن

اي  آبياري قطرهستم يس يابيحاضر ارز پژوهشکل هدف از 
به زيرسطحي باغات مركبات كردكودي به منظور پي بردن 

اصالحي جهت  يراهکارها و ارائهنقاط ضعف و قوت سامانه 
   .بهبود شرايط است

  
  ها  مواد و روش

در غرب استان گلستان شهرستان کردکوی و  پژوهشن يا
سال  يطدر روستای چهارده و هلو باغ مرکبات در یک 

 يبندم يم منطقه بر اساس تقسي.. اقلشدانجام  ۹۱-۱۳۹۰
 يبررسمنطقه مورد . شود يدومارتن معتدل محسوب م

به  و باغ هلوهکتار  ۶مرکبات به مساحت باغ  يدارا
مورد استفاده در  ياريستم آبي. ساستهکتار  ۳ مساحت

ت که مشخصا ،است يسطح ريز يا از نوع قطرهپژوهش ن يا
ن يا يها چکان قطره. آورده شده است ۱جدول ستم در يس
سطح  يکه دارا هستند PC2م يستم از نوع خود تنظيس

ان متالطم در داخل يان آب و جرير جريمقطع بزرگ مس

                                                             
1- Uniformity Coefficient  
2- Distribution Uniformity 

 .هستندرنت دوبل يان البير جريچکان و مس قطره
 فرعي يها لوله يرو يک متريها به فواصل  چکان قطره

  اند. نصب شده
ترتيب بعضي از خواص فيزيکي و به  ۳و  ۲هاي  جدول

شيميايي خاک منطقه مورد بررسي و آزمايش آب آبياري 
  دهد. را نشان مي

براي ارزيابي و پايش سيستم در باغ مورد بررسي يک 
مانيفلد به طور تصادفي انتخاب شده و با توجه به 

 فرعي ۴براي ارزيابي سامانه آبياري  ASAE٣استاندارد 
(ابتدايي، يک سوم، دو سوم و انتهايي) را انتخاب و روي هر 

قسمت (ابتدايي، يک سوم، دو سوم و انتهايي) را  ۴، فرعي
تعيين کرده و خاک اطراف هر قسمت تا حدي که امکان 

ها فراهم شود، تخليه شد. آنگاه  چکان گيري دبي قطره اندازه
اي ه چکان به مدت يک دقيقه حجم آب خروجي تمام قطره

گيري شد. فشارها در ابتدا و انتهاي  آن قسمت اندازه
  ).۱گيري شد (شکل  هاي جانبي با مانومتر نيز اندازه لوله

(ضريب  ASAEهاي ارزيابي  سپس با استفاده از شاخص
تغييرات دبي، ضريب يکنواختي آماري، ضريب تغييرات 

گرفتن هيدروليک  نظر  درفشار، ضريب تغييرات دبي با 
 )۴) تا (۱(چکان) که از معادالت  ملکرد کلي قطرهجريان، ع

آيند، عملکرد سيستم ارزيابي شد. براي  به دست مي
) از Sq) و انحراف از معيار (q̅محاسبه دبي متوسط (

  :استفاده شد )۲) و (۱معادالت (
)۱(    = 1         

)۲(    =  ∑        − 1 (∑       )  − 1  

)۳(     =      

)۴(     = 100 1 −     

گر  به ترتيب نمايان   U و    Vباال  هاي معادلهکه در 
ضريب تغييرات دبي و ضريب يکنواختي آماري هستند. اگر 

شود، فشار   qجايگزين   h)، ۳) و (۲)، (۱هاي ( در معادله
) به   V) و ضريب تغييرات فشار (h̵هيدروليکي متوسط (

بودن توزيع يکنواختي آيد. براي تعيين نرمال  دست مي
) ۵) از معادله (  Uدبي، ضريب يکنواختي اصالح شده (

  :)ASAEارزيابی ( شود محاسبه مي
)۵(     = 20.2 + 0.798    
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براي محاسبه ضريب تغييرات دبي با درنظر گرفتن 
  شود: ) استفاده مي۶)، از معادله (   هيدروليک جريان (

)۶(     =      

چکان است.  توان معادله دبي قطره xدر معادله باال 
گرفتن  نظر  درها با  چکان يکنواختي آماري دبي قطره
  شود: ) محاسبه مي۷هيدروليک جريان از معادله (

)۷(     = 100 1 −      

) که بستگي به تغييرات دبي    چکان ( عملکرد کلي قطره
و دما در داخل ناشي از عوامل مختلف مانند تغييرات فشار 

و همچنين  چکان، گرفتگي شبکه لوله، شکل قطره

 ۸) از معادله ۱۳۹۱فرسودگي آن دارد (کوهي و همکاران، 
  شود: محاسبه مي

)۸(     =      −        
هاي باال در طول فصل زراعي و در پايان فصل  گيري اندازه

هاي  دوبار انجام شد. با توجه به اينکه خاک اطراف لوله
نهايت  جا شود و ممکن است به ريشه و در آبياري بايد جابه

هاي  برداري از محل عملکرد محصول لطمه بزند، نمونه
تعيين كارايي بر اساس  مختلف اطراف درخت انجام شد.

معيارهاي كمي ذكر شده و مطلبق معيارهاي كيفي مندرج 
  .انجام شد ۴در جدول 

  
  )ي(بر اساس دفترچه طراح يبررسستم مورديمشخصات س -۱ جدول
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  و هلو  باغ مرکباتخاک  ييايميو ش يکيزيمشخصات ف -۲جدول 
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  ۰-۳۰ ۷  ۶۲ ۳۱ سيلتي لوم ۹۶۶/۰ ۷۸/۷ ۳۳/۲۶ ۹۹/۱۱ ۴۶/۱

ات
رکب

م
  

 ۳۰-۶۰ ۹ ۶۸  ۲۳ سيلتي لوم ۹۲۳/۰ ۹۵/۷ ۵۵/۲۸ ۴/۱۳ ۳۵/۱

  ۶۰-۹۰  ۷  ۶۴  ۲۹  سيلتي لوم  ۵۴/۳  ۸۲/۷  ۷۸/۲۷  ۵/۱۲  ۴۳/۱
  ۰-۳۰  ۲/۲۵  ۳۰  ۸/۴۴  لوم  ۹۶۶/۰  ۹/۷  ۳۳/۲۶  ۹/۱۲  ۲۳/۱

  هلو

 ۳۰-۶۰  ۲/۲۳  ۳۸  ۸/۳۸  لوم  ۹۲۳/۰  ۷/۷  ۴/۲۸  ۱۳  ۲۵/۱

  ۶۰-۹۰ ۲/۲۱  ۱۸  ۸/۶۰  سيلتي لوم  ۹۲۱/۰  ۸۹/۷  ۲۷  ۵/۱۲  ۴/۱
  

  تر)يواالن بر ل ياک يليآب منبع مورد استفاده (عناصر برحسب م ييايميه شيج تجزينتا -۳ جدول

  

PH EC (dS/m)  SAR Na
+

  Ca
+2

  Mg
+2

 SO 4
−2

  Cl
−

  HCO 3 −
  CO3

−2
  

۴/۷  ۶/۰  ۷/۰  ۲/۱  ۲/۴  ۲/۲ ۸/۰ ۸/۰ ۶ ۰ 
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  و فشار يدب يريگ اندازه موقعيت نقاط -۱شکل 

  
  يعال      )۱۹۹۷ لم و همکاران،( يرسطحيز يا قطره ياريعملکرد سامانه آب يها رات شاخصييمحدوده تغ -۴جدول 

۹۵-۱۰۰%  
  خوب

۸۵-۹۰%  
  قبول قابل
۷۵-۸۰%  

  بد يليخ
۶۵ -۷۰%  

  قبول قابل ريغ
  يعال      و کمتر ۶۰

  ۰۵/۰کمتر از 
  خوب

۰۵/۰-۰۷/۰  
  قبول قابل
۰۷/۰-۱۱/۰  

  بد يليخ
۱۱/۰-۱۵/۰  

  قبول  قابل ريغ
  ۱۵/۰شتر از يب

  
  ج و بحثينتا

 يخروج يچه دب هر يا قطره ياريدر آب عموم به طور 
تر باشد، راندمان سامانه باالتر  کنواختيها  چکان قطره

ن ي. سه عامل بر ا)۱۳۹۱و همکاران،  ي(کوه خواهد بود
 يکيزيف يها يژگيمؤثر است: فشار، و يکنواختي

ج ينتا ۶ و ۵ها. جدول  چکان قطره يها و گرفتگ چکان قطره

ها را دو مرحله  چکان و فشار قطره يدب يريگ اندازه
شده مربوط به  يريگ دهد. اعداد اندازه ينشان م يريگ اندازه

هر  يچکان در پا عدد قطره دو يآبده ن حاصله ازيانگيم
  .استدرخت 

  
  ها (ليتر در ساعت) و فشار (بار) در دو مرحله باغ مرکبات چکان مقادير آبدهي قطره -۵جدول 

  هاي فرعي محل خروجي به لوله
  هاي فرعي روي مانيفلد محل لوله

  انتهاي دوردست  دوسوم مانيفلد  يک سوم مانيفلد  ورودي مانيفلد    

  فرعيابتداي لوله 
  دبي

  ۷/۳  ۰۸/۴  ۹/۳  ۹۳/۳  مرحله اول
  ۶/۳  ۰۱/۴  ۷/۳  ۸/۳  مرحله دوم

  ۲۵/۳  ۵/۳  ۵/۳  ۵/۳  در دو مرحله  فشار

  مرحله اول  دبي  يک سوم
  مرحله دوم

۶/۳  
۵/۳  

۸/۳  
۸/۳  

۸۳/۳  
۷۲/۳  

۵/۳  
۵/۳  

  مرحله اول  دبي  دو سوم
  مرحله دوم

۲/۱  
۵/۱  

۶/۲  
۵/۲  

۶۲/۳  
۶/۳  

۵/۳  
۵/۳  

  انتهاي لوله فرعي
  دبي

  ۵/۱  ۴  ۶/۳  ۲/۳  مرحله اول
  ۵/۱  ۴  ۵/۳  ۲/۳  مرحله دوم

  ۲۵/۱  ۱۵/۱  ۳/۱  ۲/۱  در دو مرحله  فشار
  

گيری دبیاندازه  
 

گيری فشاراندازه  
 

چکانقطره  
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  ها (ليتر در ساعت) و فشار (بار) در دو مرحله باغ هلو چکان مقادير دبي قطره -۶جدول 

  هاي فرعي محل خروجي به لوله
  هاي فرعي روي مانيفلد محل لوله

انتهاي   دوسوم مانيفلد  مانيفلديک سوم   ورودي مانيفلد    
  دوردست

  ابتداي لوله فرعي
  دبي

  ۶۸/۴  ۷۲/۳  ۱۴/۴  ۵/۴  مرحله اول
  ۴/۴  ۷/۳  ۱/۴  ۳/۴  مرحله دوم

  ۷/۴  ۵/۴  ۴  ۵/۴  در دو مرحله  فشار

  مرحله اول  دبي  يک سوم
  مرحله دوم

۱۴/۴  
۲/۴  

۴۶/۲  
۸/۲  

۴۱/۴  
۳۳/۴  

۶/۳  
۷/۳  

  مرحله اول  دبي  دو سوم
  مرحله دوم

۰۵/۴  
۱/۴  

۴  
۴  

۴۵/۳  
۴/۳  

۵/۲  
۸/۲  

  انتهاي لوله فرعي
  دبي

  ۵/۱  ۹/۳  ۵/۲  ۲/۳  مرحله اول
  ۸/۱  ۴  ۹/۲  ۷/۳  مرحله دوم

  ۲  ۸/۱  ۵/۲  ۵/۲  در دو مرحله  فشار
  

دبي خروجي از  ۶و  ۵هاي  هاي جدول با توجه به داده
ها يکنواخت نيست که اين اختالفات در مقادير  چکان قطره

توان ناشي از عوامل زير دانست: افت  برداشت شده را مي
ها در اثر ورود ذرات خاک و  چکان اصطکاکي، گرفتگي قطره

ريشه به داخل آن و يا رسوب امالح. به طور مثال در 
رال و انتهايي هاي (ورودي مانيفلد، دو سوم لت چکان قطره

چکان (يک  ) باغ مرکبات و قطرهفرعيمانيفلد و انتهاي 
سوم مانيفلد، يک سوم لترال و انتهايي مانيفلد و انتهاي 

باغ هلو دبي به طور ناگهاني کاهش يافته است.  )فرعي

دومين عاملي که يکي از مشکالت اساسي طراحي سيستم 
اي جانبي را ه باشد اين است که طراح لوله مورد ارزيابي مي

در انتهاي هر بلوک به صورت مدار مانند به يکديگر متصل 
اي که آب در داخل هر بلوک گردش  کرده است، به گونه

اين امر سبب شده در سيستم آبياري مورد بررسي  نمايد.
توزيع فشار در کل سيستم دچار مشکل شود. نتايج مربوط 

آورده شده  ۸و  ۷ هاي به ارزيابي هيدروليکي در جدول
  است. 

  
  باغ مرکبات يکيدروليه يابيج ارزينتا -۷جدول 

   q  V   U   UC  h̵          U   V  مرحله
۱  
۲  

۳۳/۳  
۲۷/۳  

۲۵/۰  
۲۴/۰  

۲/۷۴  
۶/۷۵  

۴/۷۹  
۵/۸۰  

۳۱/۲۳  
۳۱/۲۳  

۵/۰  
۵/۰  

۱۵/۰  
۱۵/۰  

۹/۸۴  
۹/۸۴  

۱۹/۰  
۱۹/۰  

  q يمتوسط دب ، V  يرات دبييب تغيضر ،U   يآمار يکنواختيب يضر ،UC اصالح شده،  يکنواختيب ي: ضرh   ،متوسط فشارV   رات فشار، ييب تغيضرU   يآمار يکنواختيب يضر ،V   ب يضر
  .چکان قطره يعملکرد کل   Vان، يک جريدروليبا در نظر گرفتن ه يرات دبييتغ
  

  باغ هلو يکيدروليه يابيارزج ينتا -۷جدول 
                  h̵                 مرحله 

۱  
۲  

۵/۳  
۵۶/۳  

۲۵/۰  
۲۳/۰  

۸/۷۴  
۵/۷۶  

۹/۷۹  
۳/۸۱  

۱۲/۳۳  
۱۲/۳۳  

۵۷۵/۰  
۵۷۵/۰  

۲۹۸/۰  
۲۹۸/۰  

۱۵/۷۰  
۱۵/۷۰  

۱۶/۰  
۱۶/۰  

                    
دهد که  نشان مي ۸و  ۷ هاي نتايج ارائه شده در جدول

هاي ارائه شده در  سيستم مورد بررسي با توجه به شاخص
قبول است.  قابل داراي ضريب تغييرات غير ۴جدول 

%) ۲۵توان عامل اصلي باال بودن ضريب تغييرات دبي ( مي

ها دانست. اين امر با مقدار  چکان را بد عمل کردن قطره
 ۴ها که کمتر از مقدار اسمي ( چکان ميانگين دبي قطره

شود. نتايج  ليتر در ساعت) به دست آمده است، تأييد مي
ه به دست آمده از باال بودن ضريب تغييرات دبي با نتايج ب



 ۷۵                                                                                                           ۱۳۹۵بهار / ۲۰/ پياپي ۱/ شماره ۱۰مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

) همخواني ۱۳۹۱دست آمده توسط (زمانيان و همکاران، 
داشت. فشار متوسط هيدروليکي سيستم براي باغ مرکبات 

متر است که اين مقادير براي يک  ۳۳متر و باغ هلو  ۲۳
دليل اصلي باال  اي بسيار زياد است. سيستم آبياري قطره

هاي ديسکي  بودن متوسط فشار هيدروليکي، حذف فيلتر
برداري به  بردار است که دو سال پس از بهره هتوسط بهر

بردار احساس کرده است نياز آبي درختان  دليل اينکه بهره
گرفته شده تأمين  نظر  دربا توجه به ساعات آبياري 

شود، لذا با  شود و رطوبت در سطح خاک پديدار نمي نمي
افزايش فشار در کل سيستم خواسته است دبي 

چه اين امر تا حدودي در  دهد اگرها را افزايش  چکان قطره
گذار بوده است اما با توجه به خود  ها تأثير چکان دبي قطره

ها انجام اين کار فقط سبب هدر  چکان تنظيم بودن قطره
هاي اين طرح از نوع خود  چکان شود. قطره رفت انرژي مي

شونده هستند و افزايش بيش از حد فشار در افزايش  تنظيم
بار  ۵ها تأثيري ندارد. پس تا فشار  آن بيش از حد دبي در

ليتر در ساعت  ۵/۴چکان از  ها ميزان دبي قطره در آن
چکان  خصوص عملکرد کلي قطره  درافزايش نخواهد يافت. 

شود که  گيري مي نتيجهاست،  ۲/۰که مقدار آن کمتر از 
يکنواختي پخش پايين ناشي از عدم تنظيم فشار، ضعف 

از ايرادات ديگر  اري ضعيف است.برد طراحي، مديريت بهره
اين مزرعه قرار نگرفتن ايستگاه فيلتراسيون در داخل باغ 

متر  ۱۵است. اختالف ارتفاع محل ايستگاه تا داخل مزرعه 
است که اين خود يکي از مشکالت اصلي در عدم 

گيري  يکنواختي توزيع فشار در شبکه شده است. اندازه
 ۵راسيون نشان داد که فشار در نقاط مختلف ايستگاه فيلت

متر اختالف فشار در ورودي و خروجي فيلتر شني وجود 
هاي سازنده  هاي شرکت بر اساس دستورالعملدارد که 

بار افزايش  ۳۵/۰چنانچه اختالف فشار در فيلتر شني از 
شو  يابد فيلتر دچار گرفتگي شده است که عمل شست و 

ر که مشاهده طو بايد انجام شود اما در سيستم مذکور همان
متر رسيده  ۵ها به  شود با توجه به اينکه اختالف فشار مي

شوي فيلترها  برداري نادرست شست است به دليل بهره
شوي فيلترهاي  با توجه به اين که شست انجام نشده است.

شوي معکوس انجام  شني امري آسان است و با عمل شست
ت با اين بردار به دليل عدم آشنايي درس شود، اما بهره مي

سيستم از انجام اين کار خودداري کرده است که اين امر 
ها به دليل فيلتراسيون  چکان خود سبب گرفتگي قطره

سال از عمر  ۷شود. با توجه به اينکه در حدود  نادرست مي

دست آمده   هاي ارزيابي به گذرد اما شاخص سيستم مي
  .حاكي از ضعيف بودن عملكرد سيستم است

  
  يريگ جهينت

 يا قطره ياريستم آبيت سيوضع پژوهشن يدر ا
در استان  ياجرا شده در باغ شهرستان کردکو يرسطحيز

 يابيارز يها شاخص يو با بررس شد يابيگلستان ارز
ستم يعملکرد س ASAEدستورالعمل  بامحاسبه شده 

نشان داد که  يابيارز يها شاخص شد. تعيينف يضع
 ياز سه عامل اصل ينواقص مشاهده شده در طرح ناش

. استستم ين سينادرست در ا يبردار ، اجرا و بهرهيطراح
چکان و اثر  قطره يدر دب يکنواختين بحث که عدم يتر مهم

ن يو مقدار آن در ا استآن  يها رو چکان قطره يگرفتگ
ن مشکل است. در ياز چند يباشد ناش ي% م۸۰ستم يس
در  يجانب يها ل مدار کردن لولهيبه دل ينه طراحيزم

جاد نوسانات فشار در يا سبببلوک در باغ که خود  يانتها
% در ۵۰ع فشار در حدود يدر توز يکنواختيستم و عدم يس

  .است% در باغ هلو ۴۳باغ مرکبات و 
  

 منابع
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تحت فشار.  ياريآب يها دار روشيتوسعه پا ينار مليسم
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 يها عملکرد سامانه يابي. ارز۱۳۸۹ .م ينورو  م.
ن ين. سوميقزو ياريتحت فشار شبکه آب ياريآب
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