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چکیده
بازده يک سامانه آبياري قطرهاي به عملکرد هيدروليکی قطرهچکانها و معيارهاي طراحی بستگی دارد .بدون
توجه به مشکالت قطرهچکانها ممکن است موجب عدم توزيع يکنواختی آب ،افزايش مدت کار سامانه ،تعويض پيوسته
آنها ،افزايش هزينههاي اقتصادي و حتی در برخی موارد منجر به شکست سامانه و برگشت به روشهاي آبياري سنتی
میشود .در اين تحقيق عملکرد هيدروليکی قطرهچکانهاي موجود در سه مزرعه شامل عمان سامانی ،فدک و اماميه در
حاشيه زاينده رود در استان چهار محال و بختياري میباشد ،مورد ارزيابی قرار گرفت .نتايج اين تحقيق نشان داد که
يکنواختی توزيع آب توسط قطرهچکانها در مزارع عمان سامانی ،فدک و اماميه بهترتيب  95 ،56/8و  69/3درصد است.
تغييرات دبی در قطرهچکانهاي مزارع عمان سامانی و اماميه بيشتر ناشی از عدم تأمين فشار مناسب ،گرفتگی قطره-
چکانها و دستکاري آنها توسط کشاورزان غير متخصص میباشد .ضريب تغييرات هيدروليکی قطرهچکانهاي مزارع
عمان سامانی ،اماميه و فدک بهترتيب داراي مقادير  28/2 ،43/7و 6/3بودند که نشاندهنده طراحی نامناسب هيدروليکی
دو مزرعه اول و طراحی صحيح مزرعه آخر میباشد .در مجموع ،عملکرد قطرهچکانهاي ميکرو فالپر و دريپر مورد
ارزيابی در مزارع عمان سامانی و اماميه ،غيرقابل قبول و نتافيم در مزرعه فدک در حد عالی بود.
واژههای کلیدی :آبياري قطرهاي ،دبی ،عملکرد ،قطرهچکانها ،يکنواختی

1396  سال/ 4  شماره27  جلد/ نشریه دانش آب و خاک

 شهبازیان فرد،قربانی

2

Evaluation of Hydraulic Performance of Existing Drippers in Some Trickle
Irrigation Systems (Case study: Sides of Zayandehroud River, Chaharmahal
and Bakhtiari Province)
B Ghorbani *1, A Shahbazianfard2
Received: 16 September 2015
Accepted: 08 April 2017
1-Assoc. Prof. of Water Eng. Dept., Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2-Former M.Sc. Student of Water Eng. Dept., Shahrekord University, Shahrekord, Iran
*Corresponding Author, E-mail Address: behad.ghorbani55@gmail.com

Abstract
Efficiency of a trickle irrigation system depends on the hydraulic performance of drippers and the
design criteria. Lack of attention to drippers problems may cause reduction in water distribution uniformity,
increasing time of system working, permanent drippers replacing, increasing the cost of system and even
system failure and returning to traditional systems. So, in this study, the performances of drippers at three
fields including Oman Samani, Fadak and Emamieh at the sides of Zayandehroud river in Chaharmahal and
Bakhtiari Province were evaluated. The results showed that indices the of uniformity distribution of the
Omman Samani, Fadak and Emamieh were 56.8, 95 and 69.3 percents respectively. The discharge variations
of drippers of Omman Samani, Emamieh fields were mainly due to undesirable pressure, clogging of
drippers and replacing existing drippers by non-expertized farmers. The hydraulic coefficients of variations
of drippers at Omman Samani, Emamieh and Fadak fields were obtained with the values of 43.7, 28.2 and
6.3, respectively that showed an unsuitable hydraulic design of the first two fields and a proper design of the
last one. overall, the performances of Micro Flapper and Dripper emitters at the Omman Samani and
Emamieh fields were undesirable and the Netafim one at the Fadak field had an excellent performance.
Keywords: Discharge variations of drippers, Drip irrigation, Performance, Uniformity

بازده باال يک راه حل مناسب جهت استفاده از منابع آب

مقدمه

 اجرا و بهرهبرداري آن، بهشرطی که طراحی،میباشند

کمبود ريزشهاي جوي و پراکنش نامناسب

 لذا در.با دقت کافی و بهطور اصولی انجام گيرد

 کشور ايران را جزء کشورهاي،زمانی و مکانی آن

راستاي گسترش کمی بايد کيفيت طرحهاي آبياري تحت

 در حالی که.خشک و نيمهخشک جهان قرار داده است

-فشار نيز با ارزيابی مورد توجه قرار گيرد (مصطفی

 درصد برداشت از منابع آب تجديدپذير به90 حدود

 تحليل هر سامانه آبياري را که.)1377 زاده و همکاران

 ولی بازده کل آبياري،بخش کشاورزي اختصاص دارد

بر اندازهگيري در شرايط واقعی مزرعه و در حين کار

 درصد تخمين35  تا30 در اين بخش بهطور متوسط

 ارزيابی مینامند (مريام و،طبيعی سامانه استوار باشد

 با اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار تا.زده میشود

.)1978 کلر

حد زيادي میتوان بازده آبياري را افزايش و به حل اين

) در تحقيقی به1385( علیحوري و عليزاده

 روشهاي.)1389 معضل کمک نمود (شکري و همکاران

-بررسی مشخصههاي هيدروليکی و فنی انواع قطره

آبياري قطرهاي بهلحاظ پتانسيل مطلوب در توزيع آب با

3

ارزیابی عملکرد هیدرولیکی قطرهچکانهای موجود در چند سامانه آبیاری قطرهای

چکانها در فشار و دماهاي مختلف پرداختند .بر اساس

آبياري و در مجموع عملکرد غالب قطره چکانها کمتر از

طبقهبندي انجمن مهندسان کشاورزي امريکا ( 1بینام )2003

حد استاندارد قابل قبول بود .محمد و الماجد ( ،)2013در

از  10نوع قطرهچکان مورد ارزيابی در تحقيق آنها ،دو

تحقيقی روي هيدروليک آبياري قطرهاي سنتی با آرايش

نمونه عالی ،يک نمونه متوسط و هفت نمونه غيرقابل

لوپ براي الترالها (يعنی انتهاي الترالها با يک الترال

قبول بودند .سپس با توجه به نتايج ارزيابی کيفی ،کليه

جمعکننده به هم متصل شدند) و آرايش لوپ براي

قطرهچکانها به لحاظ ساخت در دماي  20درجه

الترالها بهاضافه يک لوله انتقال جريان از لوله اصلی به

سلسيوس ،نمونههايی که در سامانههاي قطرهاي قابل

الترال جمعکننده در شبکه مقايسه کرد .نتيجه تحقيقات

استفاده بودند براي بررسی دماي آب ( 40و  60درجه

وي نشان داد که آرايش اخير موجب اصالح بيشتر

سلسيوس) انتخاب شدند .نتايج تحقيق آنها نشان داد که

توزيع فشار و يکنواختی توزيع آب در قطرهچکانها

دماي آب اثر محسوسی بر ضريب تغييرات ساخت

میشود.
کرناک

کارخانه سازنده قطرهچکانهاي مورد آزمايش بههمراه

و

همکاران

(،)2004

خصوصيات

داشته است .گنجی و همکاران ( )1390در تأثير

هيدروليکی قطرهچکانهاي مورد استفاده در سامانه

کودآبياري بر گرفتگی ،چند نوع قطرهچکان را در

آبياري قطرهاي در دشت هاران 2را مورد بررسی قرار

سامانه آبياري قطرهاي مورد بررسی قرار دادند .نتيجه

دادند .آنها در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند که

تحقيق آن نشان داد که گرفتگی قطرهچکانها عالوه بر

فقط دبی يکی از هفت قطرهچکان غيرتنظيمشونده و همه

دبی ،يکنواختی پخش ،ضريب يکنواختی کريستيانسن و

قطرهچکانهاي تنظيمشونده فشار ،در محدوده ±10

ضريب تغييرات دبی را نيز بهطور قابل مالحظهاي تحت

درصد مقادير گزارششده کارخانهها بود .مقايسه بين

تأثير قرار میدهد .زمانيان و همکاران ( )1391در

مقادير دبی گزارششده سازندهها و مقادير اندازهگيري

ارزيابی عملکرد و خصوصيات هيدروليکی قطرهچکان-

شده با فشار عملکرد ظاهري نشان داد که در سطح

هاي استفادهشده در پروژههاي سطح کشور ،تعداد نه

آماري پنج درصد تفاوت معنیداري بين آنها نبود .طبق

قطرهچکان را مورد بررسی قرار دادند .نتايج تحقيق آنها

استاندارد انجمن مهندسين کشاورزي امريکا (بینام

نشان داد که تنها يک نمونه (بر اساس طبقهبندي ،بینام

)2003

قطرهچکانهاي

 )2003داراي عملکرد نسبتاً خوب و هشت قطرهچکان

غيرتنظيمکننده قابل قبول نبوده ،اگرچه قطرهچکانهاي

ديگر داراي عملکرد ضعيف و غيرقابل استفاده بودند .با

تنظيمکننده فشار در طبقه باالتري قرار میگيرند.

ضريب

تغييرات

ساخت

توجه به عالی بودن خصوصيات هيدروليکی برخی از

قطرهچکانها از عوامل اصلی تعيينکننده عملکرد

اين قطرهچکانها در ضريب تغييرات ساخت و نمايه

در سامانه آبياري قطرهاي میباشند .براي رسيدن به

فشار قطرهچکانها مشکل قابل توجهی مشاهده نشد .لذا

بازده باال ،قطرهچکانهاي مورد استفاده بايد از نظر

میتوان از داليل عمده عملکرد بسيار ضعيف آنها به

خصوصيات هيدروليکی عملکرد بااليی داشته باشند و

عدم تأمين فشار کاري مورد نياز ،عدم تصفيه صحيح

در حين کار مورد ارزيابی قرار گيرند تا بتوان نقاط

آب ،گرفتگی قطرهچکانها و آشنا نبودن کشاورزان به

ضعف را شناسايی و براي رفع آنها اقدام نمود .براي

فن بهرهبرداري مناسب از سامانه اشاره نمود.

اين منظور تحقيقی در سه مزرعه عمده با وسعت حدود

القباري ( ،)2007تعداد  50سامانه آبياري قطرهاي

 2000هکتار درحاشيه زاينده رود در استان چهار محال

را در عربستان سعودي مورد ارزيابی قرار داد .نتيجه

و بختياري صورت گرفت تا عملکرد قطرهچکانهاي آنها

تحقيقات وي نشان داد که يکنواختی توزيع آب ،بازده

مورد ارزيابی قرار گيرد.

)1 ASAE (American society of Agricultural Engineering

2- Harran Plain
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قرار گرفتند .براي تجزيه و تحليل دادهها از آزمايش

مواد و روشها
براي دستيابی به اهداف اين تحقيق ،سه مزرعه
بزرگ در استان چهار محال و بختياري در نظر گرفته
شد .در هر مزرعه نيز سه پالت بهصورت تصادفی در
سه تکرار (در زمانهاي مختلف در تابستان )1391
مورد ارزيابی قرار گرفتند .مزارع تحت بررسی زير
کشت درختان مثمر از قبيل بادام ،هلو و زردالو قرار
داشتند .شکل  1موقعيت مزارع تحت بررسی را روي
نقشه پهنهبندي شده نشان میدهد.
مشخصات قطرهچکانهاي مورد استفاده در
سامانههاي انتخابشده در سطح استان چهار محال
وبختياري از روي مشخصات فنی ارائهشده توسط
کارخانه سازنده در جدول  1نشان داده شده است .در
مزارع تحت ارزيابی در مجاورت هر درخت تعداد  2تا 5
قطرهچکان بهصورت لوپ قرار داشت .در انجام
آزمايشها خصوصيات هيدروليکی اين قطرهچکان که
شامل دبی ،فشار ،ضريب تغييرات دبی ،ضريب تغييرات

فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفی استفاده شد.
ضمناً قبل از هر چيز کيفيت و کميت منابع آب
مورد استفاده در مزارع تحت مطالعه مورد بررسی قرار
گرفتند .آب تمام مزارع مورد ارزيابی از رودخانه
زايندهرود تأمين میشود که هر کدام از مزارع سهم
برداشت متفاوتی براساس مساحت تحت پوشش دارند.
جهت آگاهی از کيفيت آب مورد استفاده آمار ايستگاه
آبسنجی پل زمانخان روي رودخانه مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفت .مقادير بيشينه ،ميانگين و کمينه
پارامترهاي آماري مربوط به عوامل مختلف شيميايی
آب رودخانه زايندهرود در بازه زمانی آزمايشهاي
ميدانی در محدوده پل زمانخان در جدول  2ارائه شده
است (شرکت آب منطقهاي استان چهارمحال و بختياري،
 .)1391بر اساس دادههاي جدول فوق آب مورد استفاده
در مزارع در حد مطلوبی است و استفاده آن در آبياري
قطرهاي بدون اشکال است.

ساخت و تغييرات دبی  -فشار میباشد ،مورد بررسی

شکل  -1موقعیت جغرافیايي مزارع (نقشه سمت راست) مورد ارزيابي در استان چهار محال و بختیاری (نقشه سمت
چپ).
معادله دبي -فشار

فشار قطرهچکان میباشد .براساس طبقهبندي کلر و

رابطه تغييرات دبی قطرهچکان ناشی از تغييرات

کارملی ( ،)1974نمايه  xدر قطرهچکانهاي تنظيمکننده

فشار در سامانه آبياري قطرهاي بهکمک معادله زير که

فشار کمتر از  ،0/2در قطرهچکانهاي طوالنی مسير بين

توسط کلر و کارملی ( )1974ارايه شده است قابل

 0/5تا  1و در قطرهچکانهاي روزنهاي کوتاه مسير

پيشبينی است:

برابر  0/5میباشد.

[]1
q = Kdhx
که در آن q :دبی قطرهچکان ( Kd ،)L h-1ضريب ثابت
قطرهچکان h ،بارفشاري قطرهچکان ( )mو  xنمايه
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جدول  -1مشخصات قطرهچکانهای مورد ارزيابي (کاتالوگ کارخانه سازنده).
محل

قطرهچکان

دبی

نوع

مدت بهرهبرداري

-1

( )L h

()year

A

عمان سامانی

ميکروفالپر ،1روي خط

4

5

B

فدک

نتافيم،2

روي خط

8

6

C

اماميه

دريپر ،داخل خط

4

12

نمونهبرداري

جدول  -2کیفیت شیمیايي آب رودخانه زاينده رود در ايستگاه پل زمانخان.
مقادير

TDS
mg L-1

EC
dS m-1

pH
-

CO3

HCO3

Cl

ميانگين

216

0/332

7/81

0/03

2/62

0/39

0/57

حداقل

145

0/22

5/5

0

1/2

0/03

0/1

1

حداکثر

855

1/221

8/6

0/4

3/7

1/1

10/18

5

تغييرات اندک در کيفيت موادي که در ساخت
قطرهچکانها بهکار میرود موجب تغييرات زيادي در

SO4
meq L-1

Ca

Mg

Na

K

SAR
(mmol L-1)0.5

2/27

0/79

0/52

0/03

0/42

0/2

0

0

0/07

2/1

6/6

0/44

3/5

'S q

[]2

q

CVm 

مقدار دبی خروجی قطرهچکان میشود که اين مسأله بر

که در آن S'q :انحراف معيار دبی قطرهچکانها و

توزيع يکنواخت آب آبياري اثر منفی دارد .بهطور کلی

ميانگين دبی اندازهگيري شده قطرهچکانهاي در

هر چه ميزان تغييرات ساخت ( )CVmاندازهگيري شده

آزمايشگاه ( )L h-1طبق شرايط استاندارد توصيهشده

براييک2قطرهچکان کمتر باشد ،آن قطرهچکان از لحاظ

از طرف کارخانه سازنده میباشد.

ساخت از کيفيت باالتري برخوردار است و نشاندهنده

يکنواختي پخش آب در مزرعه

1

ميزان دقت در حين مراحل توليد میباشد .نحوه طراحی

يکنواختی پخش آب ،اساسیترين عامل تأثيرگذار

فنی و هيدروليکی قطرهچکان ،کيفيت قالبهاي بهکار

بر بازده کاربرد آب در آبياري قطرهاي است .براي بيان

رفته ،نوع مواد اوليه مصرفی ،روش قالبريزي قطعات

يکنواختی پخش از معيارهاي مختلفی استفاده میشود.

قطرهچکانها و ميزان دقت اعمال شده در مراحل توليد

کلر و کارملی ( ،(1974براي تعيين يکنواختی پخش

از مهمترين عوامل مؤثر در کيفيت ساخت يک قطره-

رابطه زير را ارايه دادهاند.

چکان میباشند (فراستی  .)1387براي اين منظور در
آزمايشگاه گروه آب دانشگاه شهرکرد روي  10قطره-

[]3

qn
100
q

EU 

چکان نو از هر نوع به فواصل  50سانتیمتر ،آزمايش-
هايی انجام شد .آزمايشها براساس فشار  10متر و

که در آن EU:يکنواختی پخش (درصد) qn ،ميانگين دبی

دماي استاندارد  20درجه سلسيوس که توسط کارخانه

در چارک پايين قطرهچکانها ( )L h-1و

سازنده توصيهشده بود انجام گرفت و براي محاسبه
ضريب تغييرات ساخت از معادله زير استفاده شد:

ميانگين دبی

قطرهچکانهاي اندازهگيري شده ( )L h-1در مزرعه می-
باشد.
ضريب تغییرات دبي قطرهچکانها و يکنواختي آماری

يکنواختی کاربرد سامانه آبياري قطرهاي تحت
تأثير عوامل مختلفی مانند طراحی هيدروليکی،
Micro flapper
Netafim

1
2

توپوگرافی ،فشار بهرهبرداري ،اندازه لوله ،فواصل
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قطرهچکانها و تغييرات دبی قطرهچکانها میباشد.

که در آن Vhs :ضريب تغييرات هيدروليکی Sh ،انحراف

تغييرات دبی میتواند ناشی از تغييرات ساخت قطره-

معيار فشار قطرهچکانها h ،ميانگين فشار قطرهچکانها

چکانها ،گرفتگی قطرهچکان و درجه حرارت آب باشد.

( Vqh ،)mضريب تغييرات فشار هيدروليکی و  xنمايه

بنابراين براي ارزيابی تغييرات دبی قطرهچکان و متمايز

فشار قطرهچکانها میباشد.

ساختن بين طراحی هيدروليکی و تغيير عملکرد قطره-

ضريب تغییرات عملکرد قطرهچکان

ضريب تغييرات عملکرد قطرهچکان ( )Vpfتابع

چکان از يکنواختی آماري و ضريب تغييرات استفاده
میشود (کلر و کارملی .)1974

تغييرات دبی قطرهچکان (که ناشی از تغييرات ساخت

يکنواختی آماري جهت ارزيابی يکنواختی کاربرد

است) ،پوشش قطرهچکان ،گرفتگی و درجه حرارت آب

آب در يک سامانه از طريق روابط زير قابل محاسبه

است .اين ضريب را میتوان از ضريب تغييرات فشار

است (بی نام .)2003

هيدروليکی ( )Vqhو ضريب تغييرات دبی خروجی قطره-
Sq

[]4

_

Vqs 

q
) U s 100 (1 Vqs

[]5

چکانها ( )Vqsبهصورت رابطه زير محاسبه نمود (بینام
.)2003
V pf  V  V

2
qh

[]8
) Us = 100 (1-Vqs

[]5
که در آنVqs :

ضريب

تغييرات دبی قطرهچکانهاUs ،

يکنواختی آماري دبی قطرهچکانها (درصد) Sq ،انحراف
معيار دبی قطرهچکانها و

ميانگين دبی قطرهچکانها

( )L h-1میباشد .براي اين منظور در هر مزرعه تعداد
 50قطره چکان مورد ارزيابی قرار گرفت .دبی هر قطره
چکان با استوانه مدرج و فشار آن با فشارسنج

بوردن1

2
qs

عملکرد فنی و هيدروليکی قطرهچکانهاي مورد استتفاده
در مزارع تحت بررسی محاستبه و بتر استاس جتدول 3
مورد ارزيابی قرار گرفت.
نتايج و بحث
با استفاده از دادههاي اندازهگيري شده در
مزرعه ،فشار در محدوده  0/3تا  3/1بار و دبی در
محدوده  2/64تا  9/35ليتر در ساعت ،معادالت دبی-

اندازهگيري شد.

فشار بهدست آمدند .نتايج معادالت دبی -فشار قطره-

ضريب تغییرات هیدرولیکي قطرهچکانها

چکانهاي مورد ارزيابی در اين تحقيق در جدول 4

اين ضريب ،تغييرات ناشی از فشار هيدروليکی
در يک زير واحد يا در سراسر يک سامانه آبياري را
نشان میدهد .نمايه دبی قطرهچکان ( )xبراي محاسبه
ضريب تغييرات دبی قطرهچکان از نظر هيدروليکی به-
کار میرود و مقادير  Vhsو  Vqhاز روابط  6و  7قابل
محاسبه میباشند (بینام )2003
[]6
[]7

آورده شده است ..همان طور که در اين جدول مالحظه
می شود ،مقادير  xبراي قطرهچکانهاي مزارع عمان
سامانی ( ،) Aفدک ( )Bو اماميه ( )Cبهترتيب برابر
 0/04 ،0/05و  0/5میباشد .پايين بودن نمايه  xاعتبار
دو قطرهچکان  Aو  Bکه داراي خاصيت تنظيمکنندگی
فشار هستند را تأييد میکند .هر چه ميزان  xکوچکتر

Sh
h
Vqh  xVhs
Vhs 

باشد ،حساسيت قطرهچکان به تغييرات فشار کمتر
است(کلر و کارملی  .)1974در قطرهچکانهاي کامالً
تنظيمکننده فشار مقدار ايدهآل  ،xصفر و در قطرهچکان-
هاي با رژيم آرام مقدار ايدهآل  ،xيک است .اگر مقدار x
صفر فرض شود ،دبی قطره چکانها بهترتيب  3/71و

Bourdon gauge

1

 7/55ليتر بر ساعت خواهد شد که تقريباً معادل دبی

7
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پيشبينیشده کارخانه سازنده (جدول  )1است .بنابراين

عابدي کوپايی و بختياريفر ( )1383مقدار نمايه

حساسيت دبی قطرهچکانهاي  Aو  Bبه تغيير فشار

دبی براي قطرهچکانهاي طوالنی مسير داخل خطی،

بسيار کم و در دامنه وسيعی از تغييرات فشار ،دبی آن-

يوروکی ،ميکروفالپر و توربوپالس بهترتيب برابر ،0/66
 0/1 ،0/64و  0/01بهدست آوردند که کاربرد قطره-

ها نسبتاً يکنواخت خواهد بود .اين موضوع برتري اين

چکانهاي ميکروفالپر و توربوپالس را به علت پايين

قطرهچکانها را براي کاربرد در اراضی شيبدار و با

بودن نمايه براي کاربرد در اراضی با پستی و بلندي-

توپوگرافی نامناسب نسبت به قطرهچکان  Cکه نمايه

هاي بسيار مناسب معرفی کردند.

دبی آن ( )0/5نشان میدهد.

جدول  -3توصیف عملکرد فني و هیدرولیکي قطرهچکانهای مورد آزمايش (بینام .)2003
ارزيابی عملکرد قطرهچکان

CVm
<5

EU
≤ 90

Us
≤ 90

Vhs
≤ 10

Vpf
≤5

خيلیخوب

7-5

90-80

90-80

20-10

10-5

نسبتاً خوب

11-7

80-70

80-70

30-20

15-10

ضعيف

15-11

70-60

70-60

40-30

20-15

غيرقابل قبول

> 15

≥ 60

≥ 60

≥ 40

≥ 20

عالی

نتايج ضريب تغييرات ساخت ( )CVmقطرهچکان-

انتظار می رفت که از قطرهچکانهاي با خاصيت تنظيم-

هاي مورد ارزيابی در شکل  2قابل مالحظه است .به

کنندگی فشار استفاده می شد ،ولی در عمل از دريپر

موجب اين شکل و جدول  ،3قطرهچکانهاي مزارع عمان

غير تنظيم کننده استفاده شده است.

سامانی ( )Aو فدک ( )Bداراي عملکرد عالی و خيلی

براي تيمارهاي مختلف تحليل آماري بهصورت

خوب و قطره چکانهاي مزرعه اماميه ( )Cداراي

آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفی انجام

عملکرد نسبتاً خوب میباشند .از روي کاتالوگ شرکت

گرفت که نتايج تجزيه واريانس آن در جدول  5ارائه

سازنده نيز ضريب تغييرات ساخت براي قطرهچکانهاي

شده است .به موجب نتايج مندرج در اين جدول ،تمام

 Aو  Bکمتر از  5درصد و براي قطرهچکان  Cکمتر از

پارامترهاي مورد ارزيابی در مزارع ،پالتها و اثر

 11درصد گزارش شده است .بنابراين با توجه به

متقابل آنها در سطح يک درصد داراي اختالف معنیدار

توپوگرافی مزرعه اماميه (پستی و بلنديهاي بسيار)

میباشند.

جدول  -4معادله دبي-فشار قطرهچکانهای مورد ارزيابي.
معادله دبی -فشار

قطرهچکان

مزرعه

A

عمان سامانی

0.05

q = 3.71 h

B

فدک

0.04

q = 7.55 h

C

اماميه

0.5

q = 2.17 h

8

نشریه دانش آب و خاک  /جلد  27شماره  / 4سال 1396

قربانی ،شهبازیان فرد

شکل  -2ضريب تغییرات ساخت قطرهچکانها.
جدول  -5تجزيه واريانس پارامترهای مورد ارزيابي.
تيمار

درجه آزادي

مزرعه

2

پالت

2

مزرعه × پالت

4

خطا

18

ميانگين مربعات
EU
**3416/49

Us
**3472/32

**

**

1479/21

**

1789/14
2/82

1868/24

**

2442/24
24/16

Vpf
**4073/59

Vhs
**3166/32

**

**

484/12

**

1902/48

**

226/86
4/58

2353/04
2/11

** معنیداري در سطح يک درصد

بنابراين مقايسه ميانگين آماري پارامترهاي

عمان سامانی ( )Cبهترتيب داراي بيشترين و کمترين

مورد ارزيابی براي تيمار مزرعه براساس آزمون دانکن

ميزان يکنواختی پخش بودند .براساس شاخص جدول 3

در سطح پنج درصد صورت گرفت .در جدول  6معيار
مقايسه ميانگين  EUبراي مزارع مختلف آورده شده

است .بر اين اساس قطرهچکانهاي مزارع فدک ( )Bو

عملکرد قطرهچکان مزرعه فدک براساس ميانگين ،EU
عالی و براي قطرهچکانهاي مزارع اماميه و عمان
سامانی بهترتيب ضعيف و غيرقابل قبول میباشد.

جدول  -6مقايسه میانگین  EUو طبقهبندی عملکرد قطرهچکانهای
مزارع مختلف (بینام .)2003
تيمار مزرعه

ميانگين
EU
95a

فدک
اماميه

b

عمان سامانی

c

69/3
56/8

عملکرد
عالی
ضعيف
غيرقابل قبول

ميانگينهاي داراي حروف غيريکسان،اختالف معنیداري در سطح پنج درصد دارند

9

ارزیابی عملکرد هیدرولیکی قطرهچکانهای موجود در چند سامانه آبیاری قطرهای
جدول  -7مقايسه میانگین  Usو طبقهبندی عملکرد قطرهچکانهای

مزارع مختلف (بینام .)2003
تيمار مزرعه

ميانگين Us

عملکرد

مزرعه فدک

95/5a

عالی

مزرعه اماميه

b

72/6

مزرعه عمان سامانی

c

56/4

نسبتاً خوب
غيرقابل قبول

ميانگينهاي داراي حروف غيريکسان ،اختالف معنیداري در سطح پنج درصد دارند

عابدي کوپايی و بختياريفر ( )1383در تحقيقی

اصولی شبکه ،حذف فشارشکنهاي تعبيهشده در

به اين نتيجه رسيدند که يکنواختی پخش قطرهچکانها

سامانه ،تعيين قطر نامناسب لولهها ،افت زياد فشار در

تحت تأثير عوامل کيفيت آب و نوع قطرهچکان قرار

واحد کنترل مرکزي بهدليل عدم شستشوي دستگاههاي

دارد.مقايسه ميانگين پارامتر  Usبراي مزارع مختلف در
جدول  7قابل مالحظه است .بهموجب اين جدول،

بيشترين مقدار  Usمربوط به قطرهچکانهاي مزرعه

فدک ( )Bو کمترين مقدار مربوط به مزرعه عمان

تصفيه میباشد.
در شکل  ،3تغييرات فشار در طول الترال مورد
آزمايش براي سه پالت در مزرعه عمان سامانی نشان
داده شده است .براساس ضوابط طراحی ،براي اينکه

سامانی ( )Aاست .براساس جدول  ،3قطرهچکانهاي

اختالف دبی ابتدايی و انتهايی بيش از  10درصد نباشد

مورد استفاده در مزارع فدک ،اماميه و عمان سامانی

و يکنواختی توزيع رعايت شود ،بيشينه اختالف فشار

براساس ميانگين  Usبهترتيب داراي عملکرد عالی ،نسبتاً

بايد بين  15تا  20درصد باشد .در صورتیکه درصد

خوب و غيرقابل قبول میباشند .قطرهچکانهاي مزرعه

اختالف فشار در طول الترال مورد آزمايش براي پالت-

عمان سامانی بهدليل گرفتگی قطرهچکانها ،فشار بيش

هاي مختلف در اين مزرعه  40 ،39و  42درصد میباشد

از حد و خارج از محدوده کاري ،داراي عملکرد غيرقابل

که قابل قبول نيست .در اين شکل ،فشار باال در دو سوم

قبول میباشند .علت پايين بودن يکنواختی آماري دبی،

الترال ناشی از رقوم پايين سطح زمين در اين فاصله

دستکاري قطرهچکانها و تعويض آنها با قطرهچکان-

نسبت به ساير نقاط الترال است.براساس جدول9

هايی از انواع ديگر توسط کشاورزان میباشد.

بيشترين مقدار  Vpfمربوط به مزرعه عمان سامانی ()A

مقايسه ميانگين پارامتر  Vhsبراي مزارع مختلف

و کمترين مقدار مربوط به مزرعه فدک ( )Bمیباشد.

در جدول  8نيز قابل مالحظه است .همانطور که در اين

عملکرد قطرهچکانهاي مورد استفاده براساس اين

جدول مالحظه میشود ،بيشترين مقدار  Vhsمربوط به

پارامتر ارزيابی در مزرعه فدک ،عالی و در مزارع اماميه

قطرهچکانهاي مزرعه عمان سامانی و کمترين مقدار

و عمان سامانی غيرقابل قبول میباشد .با توجه به اين-

مربوط به مزرعه فدک میباشد .عملکرد قطرهچکانهاي

که شرايط توپوگرافی هر سه مزرعه از نظر پستی و

مورد استفاده در مزارع فدک ،اماميه و عمان سامانی

بلندي تقريباً يکسان میباشد ،عوامل تأثيرگذاري هم-

براساس اين پارامتر بهترتيب عالی ،نسبتاً خوب و

چون طراحی هيدروليکی شبکه و مديريت فعلی بهره-

غيرقابل قبول است .باال بودن ضريب تغييرات

برداري از مزارع باعث شده که قطرهچکانها داراي

هيدروليکی (  )Vhsقطرهچکانها در مزرعه عمان سامانی

ناشی از نامناسب بودن فشار بهدليل طراحی غير

عملکردهاي متفاوتی باشند.
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جدول  -8مقايسه میانگین  Vhsو طبقهبندی عملکرد قطرهچکانهای مزارع مختلف (بینام .)2003
تيمار مزرعه

ميانگين Vhs

عملکرد

مزرعه فدک

6/3c

عالی

مزرعه اماميه

b

مزرعه عمان سامانی

a

نسبتاً خوب

28/2

غيرقابل قبول

43/7

ميانگينهاي داراي حروف غيريکسان ،اختالف معنیداري در سطح پنج درصد دارند.

شکل  -3اختالف فشار در طول الترال مورد آزمايش در کرتهای مزرعه عمان ساماني.

جدول  -9مقايسه میانگین  Vpfو طبقهبندی عملکرد قطرهچکانهای مزارع مختلف (بینام .)2003
تيمار مزرعه

ميانگين Vpf

عملکرد

مزرعه فدک

4/6c

عالی

مزرعه اماميه

30/9b

غيرقابل قبول

a

غيرقابل قبول

مزرعه عمان سامانی

46/7

ميانگينهاي داراي حروف غيريکسان ،اختالف معنیداري در سطح پنج درصد دارند.

نتیجهگیری کلي

هستند .نتايج اين مطالعه نشان داد که قطرهچکانهاي

در تحقيق حاضر عملکرد قطرهچکانهاي موجود

مزرعه فدک داراي عملکرد عالی و عمان سامانی و

در سه مزرعه عمان سامان ،فدک و اماميه در استان

اماميه داراي عملکرد غير قابل قبولی هستند .عملکرد

چهار محال و بختياري مورد ارزيابی قرار گرفت .قطره-

عالی قطرهچکانهاي مزرعه فدک نشاندهنده طراحی

چکانهاي مزرعه عمان سامانی و فدک از نوع تنظيم-

هيدروليکی مناسب و نيز مديريت بهرهبرداري باالي آب

کننده فشار و مزرعه اماميه از نوع طوالنی مسير

در اين مزرعه است .اگرچه در مزرعه عمان سامانی از
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ارزیابی عملکرد هیدرولیکی قطرهچکانهای موجود در چند سامانه آبیاری قطرهای

و نيز طراحی هيدروليکی نامناسب و ضعف مديريت

 ولی،قطرهچکانهاي تنظيمکننده فشار استفاده شده بود

 قطرهچکانها عملکرد غيرقابل،بهرهبرداري و نگهداري

بهدليل طراحی هيدروليکی نامناسب و نيز مديريت

 همچنين در قطرهچکانهاي مزارع عمان.قبولی دارند

 باعث،ضعيف بهرهبرداري از سامانههاي تصفيه آب

.سامانی و اماميه گرفتگی زيادي مشاهده گرديد

شده که عملکرد اين قطرهچکانها در حد غيرقابل قبولی
 در مزرعه اماميه نيز با توجه به توپوگرافی زمين.باشد
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