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 هاي حوضچه پساب از استفاده شرايط در اي قطره آبياري در ها چکان قطره نسبي انسداد بررسي
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  چکيده
  

 نيا در که است مهمي موضوع ،اي قطره آبياري در ،پساب از استفاده شرايط در ،ها چکان قطره نسبي انسداد مکان و زمان
 هر در و اجرا اي قطره آبياري تيمار سه منظور، اين براي .شد بررسي ماهي پرورش مزارع پساب مورد در خاص طور به ،پژوهش
 با آبياري نوبت ٤٢ فصل، يک طي شد. استفاده ساعت بر ليتر ٨ و ٤ هاي دبي با پرميکروفال و نتافيم هاي چکان قطره از ،تيمار

 افزار نرم گرفت. صورت ها) لوله انتهايي تخليه بدون و تخليه (با ماهي پرورش پساب و شاهد) عنوان (به متعارف آب از استفاده
 ميزان آبياري، فصل انتهاي تا ابتدا از زماني هاي بازه از کدام هيچ در شد. استفاده ها داده تحليل و تجزيه براي SAS آماري

 فصل اواخر در پساب، تيمارهاي ميکروفالپر هاي چکان قطره گرفتگي اما نرسيد؛ بحراني حد به نتافيم هاي چکان قطره گرفتگي
 در موضوع اين که داد رخ ها لوله انتهايي سوم يک در نيز ها چکان قطره گرفتگي بيشترين د.ش بحراني حد از بيشتر آبياري
 دو هر در که داد نشان نتايج کلي، طور به بود. شديدتر ميکروفالپر هاي چکان قطره خصوص به و ساعت بر ليتر ٨ هاي چکان قطره
 بوده ميکروفالپر هاي چکان ازقطره بهتر )P<0.05( داري معني طور به نتافيم هاي چکان قطره عملکرد پساب، از استفاده تيمار
 يوهش و آب کيفيت به را وابستگي کمترين ها، چکان قطره ساير به نسبت ،ساعت بر ليتر ٤ نتافيم چکان قطره همچنين .است

 .شتدا آبياري مديريت
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  مقدمه
 ماهي پرورش صنعت منفي بالقوه تأثير گونه هر از گذشته

 به بايد بشري دانش ها، رودخانه آلودگي و زيست محيط بر
 همکاران، و (مصطفي کند توجه نيز آن مثبت بالقوه تأثير
 رايج طور به شده تصفيه هاي پساب حاضر حال در ).٢٠١٤

 منابع بقاي يبرا جايگزين، آبياري آب منبع يک عنوان به
 ).٢٠١٣ همکاران، و (ناداو شوند مي استفاده شيرين آب
 پساب گياهان، و درختان براي ها پساب ترين مغذي از يکي
 توجهي قابل مقادير يدارا که است ماهي پرورش مزارع
 شهري، و صنعتي هاي پساب برخالف و است ازت و فسفر
 پروري، آبزي صنعت در نيست. سمي و سنگين عناصر داراي
 ها رودخانه داخل به معموالً ماهي پرورش مزارع پساب
 يک هم و محيطي زيست مشکل يک هم که شود مي تخليه
 هاي سيستم با پروري آبزي تلفيق است. کشاورزي فرصت

 محافظت غذا، توليد افزايش براي روشي عنوان به کشاورزي
 شده شناخته غذايي امنيت بردن باال و زيست محيط از

 ها، چکان قطره گرفتگي طرفي از ).٢٠١١ (زاجبند، است
 اي قطره آبياري در پساب کاربرد هنگام مشکل، ترين اصلي
 زمان دقيق بيني پيش زمينه در ها سيستم اين در است.
 کافي تجربه خاص، کيفيت با آبي مصرف از ناشي انسداد

 اجازه اندک هاي تجربه ،اين وجود با ؛نيست دسترس در
 ناشي گرفتگي امکان تعيين براي نسبي مقياس تا دهد مي
 بعضي منظور، اين براي آيد. دست به آب کيفيت از

 از ناشي گرفتگي امکان ،هايي جدول ارائه با گران پژوهش
 همکاران، و (پيتس اند کرده ارائه را کاربردي آب کيفيت
 طرفي، از ).٢٠٠٤ کويچر، ؛١٩٩٤ وسکات، و آيرز ؛١٩٩٠
 نوع که کرد گزارش پژوهشي طي )١٩٩٢( تيلور
 کارايي بر بيشتري تأثير آب، کيفيت به نسبت چکان قطره
 شده تصفيه هاي پساب از استفاده شرايط در ها چکان قطره
 مکاني موقعيت با ارتباط در اين، بر عالوه دارد.
 نيز اي قطره آبياري در شده مسدود هاي چکان قطره

 شده انجام کشور از خارج و داخل در زيادي هاي پژوهش
 و کامپيوتري مدل يک از استفاده با )١٣٧٨( قائمي است.
 هاي موقعيت در ها چکان قطره گرفتگي تأثير اي، مزرعه
 هيدروليکي هاي ويژگي بر را فرعي لوله روي مختلف
 ددا گزارش و کرد بررسي آب، توزيع يکنواختي و سيستم

 و اند شده گرفتگي دچار که هايي چکان قطره منفي تأثير که
 از بيشتر شوند، مي پخش فرعي لوله روي تصادفي طور به

 آخر يا و اول سوم يک در شده گرفته هاي چکان قطره

 دريافتند )١٩٩٨( سيکولون و کپرا است. فرعي هاي لوله
 خطي همبستگي يک اي قطره آبياري هاي سيستم در که

 روي چکان قطره موقعيت با گرفتگي ميزان بين معکوس
 موضوع اين دارد. وجود لوله) ابتداي به (نسبت فرعي لوله
 انتهاي در که هايي چکان قطره بر گرفتگي که دهد مي نشان
 به شايد که گذارد مي بيشتري اثر ،دارند قرار فرعي لوله
 انتهاي در آب کم سرعت خاطر به معلق ذرات تجمع دليل
 مهم موارد از نيز ها چکان قطره فيزيکي ساختار باشد. لوله

 يمشکل چنين جديد هاي چکان قطره براي شايد است.
 حرکت سرعت از )٢٠٠٨( همکاران و وي .ديآ شيپ کمتر
 اصلي عوامل عنوان به ها آن غلظت و ذرات قطر معلق، ذرات
 نتايج بردند. نام ها چکان قطره فيزيکي گرفتگي بر مؤثر

 نوع داد نشان )٢٠٠٩( همکاران و رزا  -دوران پژوهش
 چکان قطره موقعيت و آب کيفيت چکان، قطره نوع فيلتر،
 ها چکان قطره گرفتگي بر داري معني تأثير فرعي، لوله روي
 عمدتاً ها گرفتگي که کردند گزارش همچنين ها آن دارد.

 فرعي خطوط روي ها چکان قطره موقعيت و نوع به بستگي
 و باراگوئس پيگ دارد. عامل دو اين بين تعامل همچنين و

 اول درجه در گرفتگي که کردند گزارش )٢٠١٠( همکاران
 تناوب و چکان قطره نوع و موقعيت بين تعامل از متأثر
 اثر بررسي به )٢٠١٢( همکاران و لي است. شو و شست
 ها بيوفيلم گيري شکل نحوه و رشد بر آب سرعت متوسط

 شرايط در بيوفيلم که داد نشان ها بررسي پرداختند.
 بحراني سرعت در شده تصفيه هاي فاضالب از استفاده

 طرفي از رسد. مي خود مقدار حداکثر به ثانيه بر متر ٤٥/٠
 از تر پايين سرعت متوسط که هنگامي بيوفيلم تشکيل
 معلق ذرات و مغذي مواد به وابسته ،است بحراني سرعت
 )،١٣٩١( فتحي و زرداري است. فرعي هاي لوله در موجود
 )،١٩٩١( ساکس و آدين )،١٣٩٣( همکاران و عسگري
 همکاران و باراگوئس پيگ و )١٩٩٢( همکاران و راوينا

 در فرعي هاي لوله شوي و شست مثبت تأثير از )٢٠١٠(
 حذف و ها چکان قطره گرفتگي کاهش بر اي قطره آبياري
 نام اند، شده جمع لوله خطوط در که ذراتي و رسوبات
  .بردند
 جهان، خشک نيمه و خشک مناطق ساير مانند نيز ايران در

 از بسياري در و است اساسي و بزرگ ليمسا از آب بحران
 قهرودي (مکاري شود يم دهيد آب کمبود کشور هاي بخش

 دليل به اخير هاي سال در وضعيت اين ).٢٠١٥ همکاران، و
 همچنين، است. شده حادتر خشکسالي پديده وقوع
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 به رو روند و شتاب از ما کشور در سردآبي ماهيان پرورش
 احداث براي تقاضا هم هنوز و است بوده برخوردار رشدي
 طرفي از دارد. وجود سردآبي ماهيان پرورش مزارع

 کشور آب مصرف سهم بيشترين کشاورزي بخش ازآنجاکه
 مديريتي هاي برنامه اجراي است، داده اختصاص خود به را

 تأثيرات کاهش در بسياري اهميت بخش، اين در مفيد
 از ،نامتعارف هاي آب از مجدد استفاده دارد. آب بحران
 آال قزل ماهي توليد ميزان طرفي از هاست. راه اين ترين مهم
 سه و هفتاد حدود به ١٩٩٠ سال در تن ٤٤٠ از کشور در
 .)۲۰۱۲ فائو،( است رسيده ٢٠١٠ سال در تن ۶۲۴ هزار
 توليد پساب حجم شک بدون توليد، افزايش اين تبع به

 به توجه با است. داشته چشمگيري افزايش نيز شده
 نوع اين تر مناسب کيفيت به توجه با و شده انجام مطالب
 توان مي شهري، و صنعتي هاي فاضالب به نسبت ها پساب
 روشي عنوان به را ماهي پرورش مزارع پساب از استفاده
 آبياري هاي سيستم در استفاده براي مناسبي منبع و نوين
 نيازمند آن ثرؤم و صحيح کاربرد که دکر پيشنهاد اي قطره

 مختلف هاي زمينه در دقيق و علمي هاي پژوهش
 نيا از هدف .است محيطي زيست و اجرايي هيدروليکي،

 انسداد زمان و مکاني موقعيت بررسي زين پژوهش
 پساب از استفاده هنگام فشار شونده تنظيم هاي چکان قطره
 هاي سيستم در کمان رنگين آالي قزل ماهي پرورش مزارع
 انتخاب جهت در تواند مي که است اي قطره آبياري
 از استفاده با آبياري مناسب مديريت وهيش يا چکان قطره
  باشد. راهگشا ها پساب نوع اين

  
  ها روش و مواد

 ١٣٩٣ سال آبان تا ارديبهشت هاي ماه در حاضر پژوهش
 سنندج شهر کيلومتري ٣ در آبيدر ماهي پرورش مزرعه در

 و بود کمان رنگين آالي قزل پرورشي، ماهي نوع شد. انجام
 و سيروان رودخانه قشالق، سد از مزرعه، به ورودي آب
 تيمار سه حاضر، پژوهش انجام منظور به شد. مي تأمين چاه
  ).٢ و ١ هاي (شکل دش اجرا

  

 
  )ماهي پرورش مزرعه ورودي آب( متعارف آب از تيماراستفاده اي قطره آبياري سامانه کلي شماي - ١ شکل

  

  
 هاي لوله انتهايي تخليه بدون پساب ،٢ تيمار( ماهي پرورش مزرعه پساب از استفاده تيمار دو اي قطره آبياري سامانه کلي شماي -٢ شکل

  )فرعي هاي لوله انتهايي تخليه با پساب ،٣ تيمار و فرعي
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 ماهي پرورش مزرعه ورودي متعارف آب از ١ تيمار در
 با مشابه دقيقاً که ٣ و ٢تيمارهاي در و شاهد عنوان به

 ماهي پرورش مزرعه موجود پساب از ،هستند اول تيمار
 نوبت هر از پس ،٣ تيمار در که تفاوت اين با شد.  استفاده
 و باز اصلي نيمه و فرعي هاي لوله انتهاي پساب، با آبياري
 مديريتي عمل اين ،٢ تيمار در اما ؛شدند مي تخليه ها لوله
 يک به پمپاژ، از پس آب تيمارها، از هرکدام در نشد. انجام

 سيستم (انتخاب شد مي وارد مرکزي کنترل سيستم
 و آب کيفيت اوليه هاي آزمايش به توجه با مرکزي کنترل
 رابط لوله يک طريق از سپس و گرفت) صورت پساب
 فرعي لوله چهار وارد متر ميلي ٥٠ قطر به اتيلن پلي
 هرکدام طول گرديد. مي متر ميلي ١٦ قطرهاي به اتيلن پلي
 داراي متري ٤ فواصل در که بود متر ٥٠ فرعي هاي لوله از

 بيشتر در اينکه به توجه با بودند. حلقوي هاي انشعاب
 هاي چکان قطره از ايران در تند توپوگرافي با مناطق
 از شود، مي استفاده ميکروفالپر و نتافيم فشار کننده تنظيم
 در ساعت بر تريل ٨ و ٤ هاي دبي با ها چکان قطره اين

 ٤ از هرکدام ).١ (جدول شد استفاده برده نام تيمارهاي

 از نوع يک تنها داراي تيمار، هر در موجود فرعي لوله
 تمامي دبي و بود ١ جدول در برده نام هاي چکان قطره

 در ساعت بر تريل ٢٤ و يکســــان حلقوي هاي انشعاب
 هاي چکان قطره دبي از صحيحي مضرب که شد گرفته نظر

 حلقوي هاي انشعاب تمام دبي که آنجا از باشد. موجود
 متر) ميلي ١٦( يکسان فرعي هاي لوله تمامي قطر و ثابت
 هاي لوله تمامي مختلف نقاط در آب جريان سرعت بود،
 بود. يکسان نظير به نظير ،ها آزمايش ابتداي در فرعي
 اساس بر مرکزي کنترل هاي سيستم و لوله خطوط طراحي

 فشار تحت آبياري فني معيارهاي و ضوابط استانداردهاي
 انجام کشور) ريزي برنامه و مديريت سازمان ٢٨٦ (نشريه
 در و روشن ساعت ٨ ها سيستم آبياري، نوبت هر در .شد
 به حلقوي، هاي انشعاب از يک هر خروجي دبي ،انيپا

 درصد نهايت، در شد. مي گيري اندازه حجمي روش
  د:ش محاسبه زير صورت به ها چکان قطره گرفتگي

يگرفتگ  )۱( = درصد  دبي اوليه − دبي موجود
دبي اوليه × 100 

  
  پژوهش در استفاده مورد هاي چکان قطره مشخصات -۱ جدول

  مشخصات ساير  رنگ  )lit.h-1( اسمي دبي  )m( فشار کاري دامنه  اتصال نوع    چکان قطره تجاري نام
  شوينده خود و فشار کننده جبران  سياه  ۴  ۱۰ - ۳۵  خط روي    ميکروفالپر
  شوينده خود و فشار کننده جبران  سبز  ۸  ۱۰ - ۳۵  خط روي    ميکروفالپر
  شوينده خود و فشار کننده جبران  خاکستري  ۴  ۷ - ۴۰  خط روي    نتافيم
  شوينده خود و فشار کننده جبران  سبز  ۸  ۷ - ۴۰  خط روي    نتافيم

  
 مختلف نقاط در هايي فشارسنج نصب با تيمار هر در

 فيلترها از هرکدام در فشار افت مرکزي، کنترل  سيستم
 حد از فشار افت شدن بيشتر صورت در و دش مشاهده
 آبياري هر خاتمه در شد. مي شو و شست فيلترها مجاز،
 پس گرديد. مي تخليه و باز ،٣ تيمار فرعي هاي لوله انتهاي

 روز شبانه ٢ مدت به شده اجرا آبياري هاي سيستم آن از
 استان). در مرسوم اي قطره آبياري (دور شد مي خاموش
 روند اين و روشن دوباره ها سيستم بعد، روز در سپس

 ترتيب اين به شد. مي تکرار زراعي فصل پايان تا همچنان
 سه در ساعته ٨ دوره و روزه سه دور با آبياري نوبت ٤٢

 انتهايي تخليه با پساب و پساب متعارف، (آب موجود تيمار
 تمام آماري، هاي تحليل انجام منظور به .شد انجام ها) لوله
 و مياني ابتدايي، سوم يک بخش سه به فرعي هاي لوله

 حلقوي انشعاب چهار بخش، هر شد.  تقسيم انتهايي
 عامل بنابراين شد. مي شامل را فرعي لوله از (تکرار)
 ديگر عوامل کنار در فرعي، لوله روي چکان قطره موقعيت
 شد. وارد ها تحليل در ها) چکان قطره دبي و نوع آب، (نوع
 با ها چکان قطره گرفتگي درصد به مربوط هاي داده تجزيه
 قالب در و MSTAT-C و SAS يافزارها رمن از استفاده
 هاي زمان اساس بر طرح اين شد. انجام مرکب تجزيه طرح

 و ها چکان قطره دبي و نوع آب، (نوع متغيرها بررسي
 زماني بازه چهار در فرعي) لوله روي ها چکان قطره موقعيت

 عوامل با )٤*٤( فاکتوريل آزمايش زماني، بازه هر در بود.
 از شد. انجام تصادفي کامل هاي بلوک طرح پايه بر نامبرده

 و نياز مورد محاسبات انجام يبرا نيز Excel 2013 افزار نرم
 همچنين پژوهش اين در .شد استفاده نمودارها ترسيم
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 پرورش مزرعه پساب و ورودي آب کيفي يها يژگيو برخي
 پساب و آب آزمون براي استاندارد  روش به ماهي،

)٢٠٠٥APHA, ( جدول شد آزمايش مورد) ٢.(  

 دور با آبياري نوبت ٤٢ آزمايش دوره طول که است يگفتن
 ها، چکان قطره گرفتگي بهتر رونديابي براي که بود روزه سه

 ١٢ بازه يک و روزه ١٠ بازه سه( زماني بازه چهار در نتايج
  .دشو مي گزارش )روزه

  
   آبياري رخداد ٤٢ طي مطالعه مورد ماهي پرورش مزرعه پساب و ورودي آب کيفيت متوسط -٢ جدول

 مورد متعارف آب  انسداد عامل
  استفاده

  گرفتگي خطر    آبياري فصل طي استفاده مورد پساب

  زياد  متوسط  کم    ۴ بازه  ۳ بازه  ۲ بازه  ۱ بازه
  <ppm(  ۱۱۰  ۱۹۳  ۲۴۷  ۲۲۳  ۱۸۲    ۵۰<  ۱۰۰-۵۰  ۱۰۰(معلق جامد مواد

pH ۰۳/۸  ۰۰/۸  ۱۳/۸  ۹۱/۷  ۸۸/۷    ۷<  ۸-۷  ۸>  
TDS (mg.L-1)  ۲۰۴  ۲۰۹  ۲۹۳  ۲۰۲  ۱۹۰    ۵۰۰<  ۲۰۰۰-۵۰۰  ۲۰۰۰>  

  <ppm(  ۱/۰ <  ۱/۰ <  ۱/۰ <  ۱/۰ <  ۱/۰ <    ۱/۰<  ۵/۱ -۱/۰  ۵/۱(منگنز
  <ppm(  ۰۱۵/۰  ۰۱۲/۰  ۰۳۸/۰  ۰۲۴/۰  ۰۲۷/۰    ۱/۰<  ۵/۱ -۱/۰  ۵/۱(آهن
  <ppm(  ۵/۰ <  ۵/۰ <  ۵/۰ <  ۵/۰ <  ۵/۰ <    ۵/۰<  ۲-۵/۰  ۲(هيدروژن سولفيد
 هر در تعداد (حداکثر ها باکتري

 تا ۱۰۰۰۰  >۱۰۰۰۰    ۴۲۱۰  ۶۹۰۰  ۶۹۰۰  ۹۲۳۰  >۵۰۰۰  ليتر) ميلي
۵۰۰۰۰  ۵۰۰۰۰>  

  
  بحث و نتايج
  ها چکان قطره نسبي انسداد زمان بررسي

 مورد هاي چکان قطره گرفتگي درصد تغييرات ٣ شکل در
 پژوهش تيمارهاي از کدام هر در آبياري فصل طي مطالعه

 داده نشان )٢٠٠٨ همکاران، و (وي بحراني حد همراه به
 متقابل تأثير توان مي شکل اين در واقع در .است شده
 را ها چکان قطره دبي و چکان قطره نوع آب، نوع زمان،

 د.کر مشاهده
  

    

    
 ميکروفالپر (الف)، ٤ )lit.h-1( ميکروفالپر هاي چکان قطره براي مختلف تيمارهاي در زمان به نسبت گرفتگي درصد تغييرات - ٣ شکل

)lit.h-1( نتافيم (ب)، ٨ )lit.h-1(نتافيم و (ج) ٤ )lit.h-1(ستون (د) ٨) اختالف % ٥سطح در هستند، مشترک حرف يک حداقل داراي که هايي 
  ندارند). داري معني
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 تغييرات کلي روند شود، مي ديده ٣ شکل در که چنان
 سه هر در زمان گذشت با ها چکان قطره گرفتگي درصد
 و تيمارها در افزايش اين شيب است. افزايشي تيمار،
 که است يگفتن است. متفاوت مختلف، هاي چکان قطره

 شکل نمودارهاي از برخي در که ييجز کاهشي روندهاي
 موقتي انسداد گاهي که است دليل اين به ،دارد وجود ٣
 گرفتگي درصد موقت افزايش باعث ها چکان قطره بعضي در
 دهانه مجدد شدن باز با مدتي از پس که شد مي
  يافت. مي کاهش گرفتگي درصد چکان قطره

  
  ساعت بر ليتر ٤ ميکروفالپر چکان قطره
 در زمان گذشت با ها چکان قطره اين گرفتگي درصد
 نداشت. منظمي چندان روند موجود تيمار سه از يک هيچ
 مقادير شود مي مالحظه (الف) ٣ شکل در که چنان

 بدون و انتهايي تخليه (با پساب تيمار دو هر در گرفتگي
 حتي و يافت افزايش شدت به چهارم زماني بازه در تخليه)

 به نسبت هم افزايش، مقدار اين کرد. عبور بحراني حد از
 اختالف شاهد، تيمار به نسبت هم و قبل زماني هاي بازه

 اين از استفاده گفت توان مي ).P<0.05( دارد داري معني
 مناسب ماهي پرورش پساب با آبياري در ها چکان قطره

  نيست.
  

  ساعت بر ليتر ٨ ميکروفالپر چکان قطره
 گذشت با ها چکان قطره اين گرفتگي درصد کلي طور به

 زماني هباز در حتي بوده افزايشي تيمار سه هر در زمان
 (ب)، ٣ شکل به توجه با کرد. عبور بحراني حد از چهارم

 انتهايي تخليه نقش چهارم و سوم زماني هاي بازه در
 و ٧ ترتيب (به است مثبت و مشهود کامالً فرعي هاي لوله
 اگرچه تخليه). بدون تيمار به نسبت گرفتگي کاهش %٧/٤

 پرورش پساب با آبياري در ها چکان قطره اين از استفاده
 درصورت آنها کاربرد نيست، بخش رضايت چندان ماهي

 شوي و شست يا و انتهايي تخليه نظير مناسب مديريت
 ميکروفالپر هاي چکان قطره به نسبت فرعي، هاي لوله کامل
  بود. خواهد تر مناسب ساعت بر تريل ٤
  

  ساعت بر ليتر ٤ نتافيم چکان قطره
 با ساعت بر تريل ٤ نتافيم هاي چکان قطره گرفتگي درصد
 به توجه با بود. افزايشي تيمار سه هر در زمان گذشت
 طي در ها چکان قطره اين گرفتگي درصد (ج)، ٣ شکل

 در چه و متعارف آب از استفاده حالت در چه آبياري، فصل
 از نرسيد. بحراني حد به گاه هيچ پساب، از استفاده حالت
 سه بين ها چکان قطره اين گرفتگي درصد ديگر، طرف
 اختالف زماني هاي بازه از کدام هيچ در موجود تيمار
 است مهم مطلب اين بيانگر موضوع اين نداشت. داري معني
 مورد هاي چکان قطره ساير به نسبت ها چکان قطره اين که

 وهيش و آب کيفيت به را وابستگي کمترين مطالعه،
 اين عملکرد گفت توان مي بنابراين ارند. د آبياري مديريت
 ماهي پرورش مزرعه پساب از استفاده هنگام ها چکان قطره
  است. مناسب کامالً

  

  ساعت بر ليتر ٨ نتافيم چکان قطره
 چکان قطره همانند نيز چکان قطره اين هيدروليکي عملکرد
 درصد که تفاوت اين با است، ساعت بر تريل ٤ نتافيم

 در چهارم زماني بازه در ها چکان قطره اين گرفتگي
 داشته دار معني اختالف ١ تيمار به نسبت ٣ و ٢ تيمارهاي

)P<0.05( حد از کمتر نيز مقادير اين اما ؛است افزايشي و 
 هاي چکان قطره گفت توان مي طورکلي به .است بحراني
 مزرعه پساب از استفاده هنگام ساعت بر تريل ٨ نتافيم
 اين در ،دارند مناسبي نسبت به عملکرد ماهي پرورش
 از بعد و کنند نمي ايجاد خاصي محدوديت ،شرايط
 بعدي اولويت در ساعت بر تريل ٤ نتافيم هاي چکان قطره
  گيرند. مي قرار
 هاي چکان قطره گرفتگي درصد تغييرات روند طورکلي به

 و پساب متعارف، آب تيمار سه در نتافيم و ميکروفالپر
 (شکل آبياري فصل طي در ها لوله انتهايي تخليه با پساب

 در ميکروفالپر هاي چکان قطره از استفاده که داد نشان )٣
 ميزان که شود مي باعث ماهي پرورش پساب کاربرد
 حد از بيشتر آبياري فصل اواخر در ها چکان قطره گرفتگي
 آثار بروز به منجر تواند مي موضوع اين که دشو بحراني
 در و آبياري بازده آب، پخش يکنواختي کاهش منفي
 ).١٩٩٨ سيکولون، و (کپرا دشو محصول کاهش نهايت
 زماني بازه هيچ در نتافيم هاي چکان قطره گرفتگي درصد

 دو هر در و نرسيد )٢٠٠٨ همکاران، و (وي بحراني حد به
 گرفتگي درصد نظر از عملکردشان پساب، از استفاده تيمار
 هاي چکان قطره از بهتر )P<0.05( داري معني طور به

 انتهايي تخليه اين، بر عالوه ).٣ (شکل بود ميکروفالپر
 کاهش باعث موارد از اي پاره در اگرچه فرعي هاي لوله

 عملکرد بر آن تأثير شد، ها چکان قطره گرفتگي
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 در سوم زماني بازه جز (به نبود دار معني ها چکان قطره
 به توجه با ).ساعت بر تريل ٨ ميکروفالپر هاي چکان قطره
 و نتافيم هاي چکان قطره گرفتگي ميزان مقايسه ،٣ شکل

 نوع که دهد مي نشان ،مختلف تيمارهاي در ميکروفالپر
 کارايي بر بيشتري تأثير آب کيفيت به نسبت چکان قطره
 )١٩٩٢( تيلور پژوهش در نتيجه اين دارد. ها چکان قطره
 غالمي و )١٣٩١( فتحي و زرداري است. شده گزارش نيز

 استفاده شرايط در )١٣٩٣( خانه آخته برزگر و سفيدکوهي
 ترين بيش آبياري، کود و شويي اسيد شده، تصفيه پساب از
 در ترتيب به را ها چکان قطره گرفتگي ترين کم و

 با که کردند گزارش نتافيم و ميکروفالپر هاي چکان قطره
 نرخ )١٣٩٣( فتحي و عبدي دارد. خواني هم حاضر پژوهش
 از استفاده شرايط در را ميکروفالپر چکان قطره گرفتگي

 کردند گزارش %٣٤ را شن ريز ذرات با شده مخلوط آب
 ٣ (شکل دارد خواني هم حاضر پژوهش نتيجه با تقريباً که
 زياد تأثير از )١٣٩١( فتحي و زرداري ب). و الف

 از استفاده هنگام فرعي هاي لوله هفتگي شوي و شست
 هاي چکان قطره در خصوص به شهري شده تصفيه پساب

 تخليه نقش نيز حاضر پژوهش در بردند. نام ميکروفالپر
 در گرفتگي کاهش بر فرعي هاي لوله انتهايي
 نتافيم هاي چکان قطره از بيشتر ميکروفالپر هاي چکان قطره
 اين يهندس و فيزيکي ساختار تفاوت به احتماالً که بود
  دارد. بستگي ها چکان قطره

  
 ها چکان قطره نسبي گرفتگي مکاني موقعيت بررسي

  ها) چکان قطره دبي اساس (بر
 ٤ دبي با هاي چکان قطره  گرفتگي درصد تغييرات ،٤ شکل

 تيمار سه در فرعي هاي لوله طول در را ساعت بر تريل ٨ و

 بر تريل ٤ دبي با هاي چکان قطره در دهد. مي نشان پژوهش
 گرفتگي ميزان بين داري معني اختالف هيچ اگرچه ،ساعت
 ندارد، وجود تيمار هر در ها لوله مختلف هاي قسمت

 در ترتيب به ٣ و ٢ ،١ تيمارهاي در ميزان بيشترين
 ابتدايي سوم يک و انتهايي سوم يک مياني، سوم يک
 ها چکان قطره اين در است. داده رخ فرعي هاي لوله
 (تيمار پساب از استفاده حالت در رفت، مي انتظار که چنان

 تا ها چکان قطره گرفتگي ها لوله انتهايي سوم يک در )،٢
 تيمار در بود. مياني و ابتدايي هاي قسمت از بيشتر حدي

 )،٣ (تيمار ها لوله انتهايي تخليه با پساب از استفاده
 ها لوله ابتدايي سوم يک در بيشتر ها چکان قطره گرفتگي
 گرفتگي بين  اختالف نيز تيمار اين در اگرچه افتاد. اتفاق
 تأثير توان مي نبود، دار معني ها لوله مختلف هاي قسمت در

 را گرفتگي ميزان کاهش بر ها لوله انتهايي تخليه مثبت
 بر تريل ٨ دبي با هاي چکان قطره مورد در ).٤ (شکل ديد

 اختالف هيچ ،٣ و ١ تيمارهاي از هرکدام در ،ساعت
 مختلف هاي قسمت در گرفتگي ميزان بين داري معني
 در ها گرفتگي ميزان ،٢ تيمار در اما نداشت. وجود ها لوله
 و ابتدايي سوم يک از بيشتر بسيار ها لوله انتهايي سوم يک
 با ).P<0.05( داشت دار معني اختالف ها آن با و بود يميان

 اين انتهايي) تخليه با (پساب سوم مديريتي تيمار اعمال
 در ها گرفتگي ميزان و شد رفع قبولي قابل طور به مشکل
 )P<0.05( داري معني طور به ،٣ تيمار انتهايي سوم يک

 يافت کاهش ٢ تيمار هاي لوله انتهايي سوم يک به نسبت
  ).%٧ از (بيش

  
  

  

  
 (آب ١ تيمار سه در فرعي هاي لوله طول در مطالعه موردساعت بر تريل ٨ و ٤ دبي با هاي چکان قطره  گرفتگي درصد تغييرات -٤ شکل

  ها) لوله انتهايي تخليه با ماهي پرورش (پساب ٣ تيمار و ماهي) پرورش (پساب ٢ تيمار متعارف)،
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 مزارع پساب از استفاده در که گفت توان مي بنابراين
 سوم يک در ها چکان قطره گرفتگي پتانسيل ماهي پرورش
 در موضوع اين که است بيشتر ها لوله انتهايي
 زيرا ؛است شديدتر ساعت بر تريل ٨ دبي با هاي چکان قطره
 مورد ساعتي بر ليتر ٨ و ٤ هاي چکان قطره روزنه قطر

 تا ٧٠٠ بين و يکسان تقريباً حاضر پژوهش در استفاده
 ٨ دبي با هاي چکان قطره که آن حال بود، ميکرون ٨٠٠

 تريل ٤ دبي با هاي چکان قطره برابر دو بايد ساعت بر تريل
 به ؛دهند عبور خود از را نامناسب) کيفيت (با آب ساعت بر

 کيفيت با آب از استفاده هنگام گفت توان مي عبارتي
 در گرفتگي ايجاد براي بالقوه پتانسيل نامناسب،

 از بيشتر ساعت بر تريل ٨ دبي با هاي چکان قطره
 که جا آن از است. ساعت بر تريل ٤ دبي با هاي چکان قطره
 تفاوت است، تر محتمل ها لوله انتهاي در رسوبات تجمع
 از است. تر آشکار فرعي لوله از قسمت اين در موجود
 در نيز ها لوله انتهايي تخليه مثبت اثر طرفي،
 بنابراين بود. بيشتر ساعت بر تريل ٨ دبي با هاي چکان قطره
 پساب کاربرد هنگام ها چکان قطره اين از استفاده صورت در

 يا و انتهايي تخليه اي، قطره آبياري در ماهي پرورش
 رسد. مي نظر به تر ضروري فرعي هاي لوله شوي و شست
 حاضر، پژوهش در شده گزارش نتايج که ذکراست شايان
 آمد. دست به مرکزي کنترل سيستم وجود شرايط در

 موجود پساب کيفيت اساس بر نيز مرکزي کنترل سيستم
  شد. انتخاب طرح نياز مورد دبي و
  

 (بر ها چکان قطره نسبي گرفتگي مکاني موقعيت بررسي
  ها) چکان قطره نوع اساس

 هاي چکان قطره  گرفتگي درصد تغييرات ،٥ شکل در
 و ٢ تيمارهاي فرعي هاي لوله طول در نتافيم و ميکروفالپر

 انتهايي تخليه با پساب و انتهايي تخليه بدون (پساب ٣
 شکل اين در که چنان است. شده داده نشان ها) لوله

 مورد در هم پساب، از استفاده هنگام است، مشخص
 هاي چکان قطره درمورد هم و ميکروفالپر هاي چکان قطره
 رخ ها لوله انتهـايي سوم يک در گرفتگي بيشترين نتافيم،
 نتافيم هاي چکان قطره در اختالف اين اگرچه است. داده

 تمام در ،بود دار معني ميکروفالپر هاي چکان قطره برخالف
 بسيار عملکرد نتافيم هاي چکان قطره فرعي، هاي لوله طول
 داشتند. ميکروفالپر هاي چکان قطره به نسبت بهتري
 و باراگوئس پيگ و )٢٠٠٩( همکاران و راس دوران

 بستگي عمدتاً ها گرفتگي کردند گزارش )٢٠١٠( همکاران
 و فرعي لوله خطوط روي ها چکان قطره موقعيت و نوع به

 )٢٠٠٩( چن و لي دارد. عامل دو اين بين تعامل همچنين
 در شده مسدود هاي چکان قطره توزيع که دنددا گزارش نيز
 آب کيفيت و چکان قطره نوع به بستگي فرعي لوله طول
 نسبي گرفتگي توزيع نيز حاضر پژوهش در دارد.
 دبي و نوع به فرعي، هاي لوله طول در ها چکان قطره
 ها آن متقابل ثارآ و استفاده مورد آب کيفيت ها، چکان قطره
  بود. وابسته

  

  
 ميکروفالپر هاي چکان قطره  گرفتگي درصد تغييرات - ٥ شکل

 ٢ (تيمارهاي پساب تيمارهاي فرعي هاي لوله طول در نتافيم و
  )٣ و

  

  گيري نتيجه
 از استفاده که دهد يم نشان حاضر پژوهش نتايج
 پرورش مزارع پساب کاربرد در ميکروفالپر هاي چکان قطره
 در ها چکان قطره گرفتگي ميزان که شود مي باعث ماهي
 ميزان د.شو بحراني حد از بيشتر آبياري فصل اواخر

 حد به زماني بازه هيچ در نتافيم هاي چکان قطره گرفتگي
 )%٢٥( ٢٠٠٨ همکاران، و وي توسط شده ارائه بحراني
 فرعي هاي لوله طول سرتاسر در ها چکان قطره اين و نرسيد

 به نسبت را بهتري بسيار عملکرد آبياري، فصل تمام در و
 بر عالوه دادند. نشان خود از ميکروفالپر هاي چکان قطره
 به نسبت ،ساعت بر تريل ٤ نتافيم هاي چکان قطره اين،
 و وابستگي کمترين مطالعه مورد هاي چکان قطره ساير

 مديريت ي وهيش و موجود آب کيفيت به را حساسيت
 محسوب آن قوت نقاط از يکي تواند مي که داشت آبياري

 از استفاده مطالعه، مورد هاي چکان قطره تمام در شود.
 گرفتگي بيشترين که شد باعث ماهي پرورش پساب
 اين که دهد رخ ها لوله انتهايي سوم يک در ها چکان قطره

 ژهيو به و ساعت بر ليتر ٨ ايه چکان قطره در موضوع
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 موقعيت قطره چکان ها روي لوله فرعي

  ميکروفالپر

  نتافيم
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 اثر طرفي، از بود. شديدتر ميکروفالپر هاي چکان قطره
 بيشتر ها چکان قطره اين در نيز ها لوله انتهايي تخليه مثبت
 ها چکان قطره اين از استفاده صورت در بنابراين ؛است بوده
 تخليه اي، قطره آبياري در پروري آبزي پساب کاربرد هنگام
 نظر به تر ضروري فرعي هاي لوله شوي و شست يا انتهايي

 ها لوله انتهايي تخليه مديريت اعمال همچنين رسد. مي
 موارد، بعضي در ها لوله انتهايي تخليه اگرچه که داد نشان
 گرفتگي يزانم کاهش بر چنداني يا و مثبت تأثير
 زيادي نسبت به تأثير مديريت اين نداشته، ها چکان قطره
 بر تريل ٨ ميکروفالپر هاي چکان قطره عملکرد بهبود بر

 با (پساب ٣ تيمار در که طوري به ؛است داشته ساعت
 اين عملکرد ،٢ تيمار برخالف انتهايي)، تخليه
 بوده ٤ ميکروفالپر هاي چکان قطره از بهتر ها چکان قطره
 اين از آمده دست به نتايج به توجه با نهايت در است.

 پساب از استفاده صورت در که شود مي توصيه پژوهش،
 از ترتيب به اي قطره آبياري در ماهي پرورش مزارع
 جاي به ساعت بر تريل ٨ و ٤ دبي با نتافيم هاي چکان قطره
 صورت در و دشو استفاده ميکروفالپر هاي چکان قطره
 به نسبت انحراف اندکي با فرعي لوله خطوط امکان
 داده قرار شيب جهت در حدي تا منطقه، تراز هاي منحني

 باز لوله تخليه يبرا ها لوله انتهاي آبياري، هر انتهاي در و
  دند.ش
  

  گزاري سپاس
 آب مهندسي گروه ارشد کارشناسي محترم دانشجويان از

 اميري پگاه ها خانم و منبري ناصر آقاي کردستان، دانشگاه
 با ،ميداني عمليات انجام در که کريمي نسرين و

  شود. مي گزاري سپاس اند دهنمو همکاري نويسندگان
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