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 چکيده

ها اي ارزيابي شد. از هر سامانه يک مانيفلد در حال کار انتخاب و ارزيابيسامانه آبياري قطره 8در اين پژوهش، 

چکان در هر لترال، فشار ابتدا قطره 8نتهايي صورت گرفت. دبي ترال از ابتدا، يک سوم، دو سوم و لترال اي چهار لبر رو

دليل ، بهها چکانقطرهدرصد از  5/87گيري شد. نتايج نشان داد که دبي در و انتها و حداقل فشار ورودي به لترال اندازه

درصد از  5/12ر اي از دبي اسمي کمتر است. دميزان قابل مالحظهبه ها چکانپايين بودن فشار و گرفتگي قطره

درصد بيش از دبي اسمي بود. يکنواختي کاربرد آب، راندمان واقعي و  10ها چکانميانگين دبي قطرهها چکانقطره

ختي، ضريب ها در حد ضعيف ارزيابي گرديد. متوسط مقادير ضريب يکنواپتانسيل کاربرد آب در چارک پايين سامانه 

و  73/34، 5/71، 6/38ترتيب ها بهان واقعي کاربرد آب در چارک پايين سامانه کاهش راندمان، راندمان پتانسيل و راندم

ها، چکانکاري قطرهاي، دستهاي آبياري قطرهها نشان داد مشکل عمده سامانه درصد محاسبه شد. ارزيابي 6/38

واسطه هارت کاربران بهو توزيع غير يکنواخت آب، فقدان دانش و موني فشار ها، ناهمگچکانها و قطرهگرفتگي لوله

کارگيري لوازم و اتصاالت نو، ها و لزوم بهرغم اهميت صافيداران، طراحان و مجريان است. علي هاي سنتي باغتصور

دليل نگهداري صحيح و نشت به ها و عدم افتباغداران معموال حساسيتي به کامل بودن و تناسب فيلترها با آبدهي سامانه 

 ها ندارند.سامانه 
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Abstract 

 

In this study, 8 drip irrigation systems were evaluated. In every system, an operating manifold was selected 

and its four laterals including the first, a third, two-thirds and the last one was evaluated. Discharge of 8 

emitters per lateral, the first and the last pressure, and the minimum inlet pressure of the lateral were 

measured. The results showed that the discharge of 87.5% emitters were significantly lower than their 

nominal discharge, due to low pressure, and physical, chemical and algal blocking. In 12.5% of the emitters, 

the average discharge rates were 10% higher than the nominal discharge. Uniformity of water application, 

the potential efficiency of low quarter and application efficiency of low quarter of all systems were poor. The 

average of emission uniformity, the efficiency reduction factor, potential efficiency of low quarter and the 

application efficiency of low quarter of the systems were calculated as 38.6, 71.5, 34.73 and 38.6%, 

respectively. Assessments showed that the major problems of most drip irrigation systems were manipulation 

of emitters, the blockage of pipes and emitters, heterogeneity of pressure and non-uniform distribution of 

water, and the user’s lack of knowledge and skills due to traditional attitudes of gardeners, designers and 

executers. Despite the importance of different filtrations in drip irrigation and the use of new accessories, 

gardeners usually don't care about the completeness and proportionality of filters with the discharge and the 

loss and leakage due to the improper maintenance of systems. 

 

Keywords: Emitter’s blockage, Irrigation efficiency, Irrigation Training, Lower quartile discharge, Potential 

water application 

 

 مقدمه

با توجه  به مدرن، يسنت ياريآب يهار روشييتغ

ت منابع يط محدوديها در شراانسان يياز غذاين نيبه تام

ش راندمان آب يافزا يکارهااز راه يکيعنوان به، يآب

. در حدود دو رودبه شمار مي يبخش کشاورز يمصرف

 ي ها، در قالب سامانهيارير روش آبيياست که تغ دهه

ت يريواسطه مصرف آب کمتر و مدشار بهفتحت ياريآب

اري يآب .ت استيباغات مورد حما يتر آب برامناسب

باغات و  يفشار براتحت ياريآب ينوعاي قطره

و  زاصورت قطرات مجبهاست که آب  يفيمحصوالت رد

 نيزم بر سطح هاچکاناز قطره وستهيپ کيان باريجر اي

نظارت (. 2007 چارلز و استوارت)چکد يم ر خاکيا زي

و کاربرد صحيح  ياريآب يهاامانهکلي بر عملکرد س

کود و ديگر مواد شيميايي نقش مهمي در بازده و 

دارد  ياقطره ياريآب يها سامانه عملکرد اقتصادي

 (.1۹۹0و همکاران  پيتز، 137۹لي و سپاسخواه )حسن

 آب  کاهش يکنواختي توزيع( 1۹۹5) دالوي و همکاران

هند در  1راشترامَهاه اي ايستگاقـطره هاي آبياريسامانه

 
1 Maharashtra 
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ها را ناشي از کم بودن شيرهاي کنترل، طول زياد الترال

 (1382) اردکـاني ها دانستند.چکانو غيريکنواختي قطره

 فشار در استان هاي آبياري تحتمشکالت سامانه

کهگيلويه و بويراحمد را مشکالت اقتصادي ناشي از 

ريت و محدود بودن يقطعات، ضعف مدپايين کيفيت 

 يلدريم و اورتا  معرفي کرد. پس از فروشخدمات 

منطقه  ازاي آبياري قطره سامانه ۹( با مطالعه 1۹۹5)

ها و ، طراحي نامناسب برخي سامانهآنتالياي ترکيه

ها موثر عملکرد نامناسب فيلترها را در کارايي آن

پژوهشي تحت ( طي 2004اورتگا و همکاران )دانستند. 

هاي آبياري در منطقه ارزيابي عملکرد سامانه نعنوا

ها  د فشار پايين سامانهنمودنمالحظه  خشک اسپانيانيمه

مناسب ايستگاه پمپاژ و شبکه توزيع، نادليل جانمايي به

 بوده است.ها و فيلترها علت عملکرد بد لولهتميز نکردن 

 ايآبياري قطره سامانه يبا بررس (1386) پيري 

ستان و يدر جنوب استان سباز رشهرستان سـ

-کم بودن سطح خيس شده به رينظ يمشکالت بلوچستان

مناسب بودن ها و نـا چـکانمناسب قطرهدليل آرايـش نـا

 زادهينارزيابي حس نتايج. را گزارش نمودعمق آبيـاري 

 باغ پستهيک قطعه اي سامانه آبياري قطره( در 1386)

نشان داد  هکتار ۹2به مساحت کرمان زرند در منطقه 

هاي مورد ارزيابي چکانمقادير يکنواختي پخش قطره

درصد و بازده کاربرد سامانه آبياري معادل  63/۹۹

رانـدمان باالي سامانه و گر درصد است که بيان 73/73

احمدآلي باشد. ميها چکانتغييرات قـابـل قـبول قطره

حت تها چکانکنـترل گرفـتگـي قطرهدر بررسي  (1387)

 هاي مختلف اسيدشويي و آب مغناطيسي مديريت

هاي يکنواختي خروج آب، رانـدمان پتانسيل پارامتر

 ،37/5۹تـرتيب به را و رانـدمان کـاربرد سامانهکاربـرد 

نوشادي و قائمي  .دست آورددرصد به 30/1و  27/۹

( با ارزيابي فني و هيدروليکي تعداد زيادي از 13۹1)

اي در استان فارس نتيجه قطره هاي آبياريسامانه

گرفتند بيشتر مسائل و مشکالت، ناشي از عدم آشنايي  

اي و مسائل هاي آبياري قطرهباغداران با سامانه

ها است. در تحقيقي مشابه مديريتي مربوط به آن

برداران و شرکت ( سطح آشنايي بهره2006مانگيسوني )

عوامل  هاي آموزشي را از جملهها و کارگاهدر کالس

فشار دانسته هاي آبياري تحتموثر در پذيرش سامانه

که پيامد اقتصادي آن بازگشت سرمايه و سودآوري 

-سامانه يمشکالت اصل (13۹3شاکر و همکاران )است. 

را در چهار استان گلستان  يهاباغ ياقطره ياريآب يها

گزارش  يو اجتماع يتيري، مديي، اجرايبخش طراح

ن ييل پاي(، دال13۹3) پورميابراهو  پورمعروف .نمودند

دشت دهگالن  ياقطره ياريآب يهاسامانهبودن عملکرد 

ها، سامانهنامناسب بودن فشار  را استان کردستان

 يرات ساخت باالييب تغيها، ضرچکانقطره يگرفتگ

ها  سامانه يبردارف بهرهيت ضعيريها و مدچکانقطره

-پارامتربا مطالعه  (2014اختر و همکاران ) .ذکر کردند

هاي يکنواختي، کارآمدي و درجه کفايت آبياري سه 

اي دره پيشاور نشان دادند بازه سامانه آبياري قطره

درصد، راندمان ذخيره  85تا  50راندمان کاربردي از 

درصد و درجه کفايت آبياري هر سه  2/۹۹تا  8/1۹

چنين قرباني و هم باشد.درصد مي 5/52سامانه 

و  طراحي هيدروليکي نامناسب (13۹6فرد ) شهبازيان

برداران را از جمله داليل غيرقايل مديريت ضعيف بهره

نتايج مطالعه  ها عنوان نمودند.سامانهبودن عملکرد 

اي در آزمايشگاهي عملکرد هيدروليکي سامانه قطره

دانشکده کشاورزي دانشگاه گاندي هندوستان نشان داد 

، 2/1، 5/1هاي در فشار نچکاميانگين يکنواختي قطره

، 04/۹5ترتيب متر مربع بهکيلوگرم بر سانتي 7/0و  ۹/0

دهنده کاهش باشد که نشانمي 63/87و  ۹4/۹4، ۹5/۹5

ازاي افزايش فشار است )مانيشا و همکاران يکنواختي به

 5تعداد ( 13۹4و همکاران ) ياهر يولق يدر تحق(. 2015

سد ستارخان  ياريبدر شبکه آ ياقطره ياريآب سامانه

 يکنواختيج نشان داد ينتا قرار گرفت. يابيمورد ارز

ف تا خوب، يدر محدوده ضع ياريآب يهاپخش سامانه

ها  سامانه 1نييل کاربرد چارک پايراندمان پتانس

 
1 Potential application efficiency of low quarter 
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(PELQsو راندمان واقع )1نييکاربرد چارک پا ي 

(AELQsچهار سامانه آب )بررسي  ف بود.يضع ياري

مختلف  يهاجنبه يشکارسازآه کمنابع نشان داد 

تواند ياجرا شده م ياقطره ياريآب يهاسامانه يينارسا

و  يي، اجرايدگاه طراحياز دسبب بهبود عملکرد 

ا بودن يگردد. در پژوهش حاضر با توجه به مه يتيريمد

در  ياقطره ياريآب يهاعملکرد سامانه يابيط ارزيشرا

 8ه تعداد ااستان کرمانش  ييايسنقر و کل شهرستان

هدف اين ن رو يقرار گرفت. از ا يابيسامانه مورد ارز

اي هاي آبياري قطرهسامانهوضعيت  يابيارزپژوهش، 

 ها سامانهنقاط قوت و ضعف  شناختاجرا شده جهت 

رفع  يبرا يشنهاديپ يکارهاارائه راه کهاست. ضمن آن

و ارتقاي دنظر هاي مسامانههاي موجود در نقص

 .باشديگر اهداف کار مياز د اهکـارآيي آن

 

 هامواد و روش

-اري قطرهيسامانه آبهشت ن پژوهش بر روي يا

در استان  ييايو کلشهرستان سنقر هاي اي باغ

قه يدق 1۹درجه و  47 ييايجغرافدر محدوده  کرمانشاه

 44درجه و  34و  يقه طول شرقيدق 57درجه و  47تا 

 .انجام شد يقه عرض شماليدق 4درجه و  35قه تا يدق

 ياقطره ياريآب يهاسامانه يمشخصات عموم يبرخ

  .آمده است، 1جدول در 

متر،  50ها در همه سامانه يفرع يهاطول متوسط لوله

لن و هر ياتيها پل، جنس لولهيها حلقوچکانش قطرهيآرا

-يابيارزنمود. يم ياريدرخت را آب 10 يال 8 يلوله فرع

اداره حفاظت خاک  (1۹84) براساس دستورالعملها 

-يريگاندازه ،(1۹78ام و کلر )يروش مر ،(SCS) 2اکيآمر

انجام   يطراح يهاو اطالعات دفترچه يامزرعه يها

 يي جانمار يابتدا مسائل و مشکالت هر سامانه نظ .شد

مناسب ، يشنهاديست لوازم پيکامل بودن لح طرح، يصح

ها نحوه برداشت و استفاده از حقابهت لوازم، يفيبودن ک

 
1 Application efficiency of low quarter 
2 Soil conservation service 

مرحله در د. يادداشت گرديو  يسربر ،گر موارديو د

در چهار  يانتخابچهار لترال  يها بر رويابيارز ،بعد

فلد يک ماني يک سوم، دو سوم و انتهايقسمت از ابتدا، 

 .صورت گرفتدر حال کار  ياقطره يارياز سامانه آب

چکان از قطره دودبي  فلد،يهر مان يبر رو طور مشابهبه

 يريگندازهي هر لترال ااهبتدا، يک سوم، دو سوم و انتا

چکان و قطره 8 يهر لترال دب يب بر روين ترتيشد. بد

 يروش حجمچکان بهقطره 32 يهر سامانه دب يبرا

ک از يهر به  يو خروج يفشار ورودشد.  يريگاندازه

 قرائت  ياکمک فشارسنج عقربهبه يانتخاب لترالچهار 

به  يکيو نزد يل دوريدلبه هاچکانقطره دبي شد.

گر انيم نبودن فشار معموال نمايو تنظ ايستگاه پمپاژ

با باشند. لذا ينم ياريواحد آب يهاچکانقطره يدب

ا يبراساس کمتر (، DCF) 3يح دبيب تصحيضرمحاسبه 

( از MLIP) 4لترال حداقل فشار ورودي شتر بودنيب

سامانه  MLIP نيانگيم نسبت بهمانيفلدهاي در حال کار 

نسبت به  در ميانگين دبي، آنرب ضو  ،1از رابطه 

ام و کلر، يمرشد ) اقدام ياريسامانه آب ياصالح دب

1۹78.) 

evalavg

avg

MLIPMLIP

MLIP
DCF

5.1

5.2

+
=                         [1] 

ن حداقل فشار ورودي لوله يانگيم avgMLIPکه در آن، 

 evalMLIP( و اتمسفرهاي در حال کار )فلديدر مان يفرع

فلد مورد يدر مان يفرع حداقل فشار ورودي لوله

 ر(.اتمسفش )يآزما

 يگذارمتاثر از رسوب چنينهم هاچکانقطره يدب

هم هست. لذا  ياريو لوازم آب سامانهدر  ياريآب آب

، ياقطره ياريآب يهادر سامانه يگذارل به رسوبيتما

 .شد يبررس 2مطابق رابطه  (LSI) 5ريالنژل از شاخص

cpHpHLSI −=                                               [2] 

( )

( ) ( )33 HCOCOPMgCaP

KNaMgCaPpHc

+++

++++=
                    [3]   

 
3 Discharge correction factor 
4 Minimum lateral inlet pressure 
5 Langlier saturated index 
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 cpH ،گيـري شـده آباسـيديته انـدازه pHکـه در آن 

اسـيديته محاسـباتي بـا فـرض اشـباع بـودن از 

 p(Ca+Mg+Na+k) کلســيت يــا کربنــات کلســيم،

نمايـه کلسـيم و  p(Ca+Mg) هـاي آب،نمايــه کاتيون

کربنات مايه کربنات و بين HCO3p(CO+3(و منيـزيم آب 

 (.138۹)زارع ابيانه و همکاران،  تاس

 .يمورد بررس ي هاسامانهمشخصات  -1 جدول

 نوع قطره چکان *محصول (haمساحت ) سامانه

طول دوره 

برداري بهره

(year ) 

قطره چکان به ازاي هر 

 ( numberدرخت )

دور آبياري 

(day ) 

 مدت آبياري

(hr) 

1 2/1  10 2 3 2 تنظيمي روي خط س، ه، ا 

2 7/2  6 3 4 6 نتافيم گ، س، ا 

 گ، س، ا 15 3
تنظيمي روي خط و 

 نتافيم
6 4 3 10 

4 6/3  6 2 3 4 نتافيم گ، س، گل، ا 

 20 4 3 4 نتافيم گ، ا 4 5

 20 3 5 2 نتافيم گ 2 6

7 55/0  2 2 4 2 تنظيمي روي خط گ، س 

 7 7 4 6 تنظيمي روي خط س، گل، ا 1 8
 ، گ= گردو، گل= گالبيس=سيب، ه= هلو، ا= انگور * 

براي (، mEU) مانيفلد 1پخش يکنواختيدرصد 

شرايط  نسبت بهمانيفلد انحراف نشان دادن ميزان 

پخش  يکنواختي و درصد 4از رابطه  متوسطکارکرد 

انحراف براي نشان دادن ميزان  ،(sEU) ياريسامانه آب

فاکتور اعمال با  متوسطکارکرد از شرايط سامانه 

 محاسبه شد.، 5از رابطه ( ERF) 2کاهش راندمان 
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-چکانن قطرهييدر چارک پا ين دبيانگي، مnQکه در آن 

-قطره ين دبيانگي، مmQ، تر در ساعت(يفلد )ليمان يها

 است.  تر در ساعت(يفلد )ليمان يهاچکان

( و Dهر درخت ) يمصرفحجم آب متوسط 

ن مزرعه ييمتوسط حجم آب پخش شده در چارک پا

(D'بر حسب ل )به 7و  6 ابطواز رب يترتبهتر بر روز ي-

 .دست آمد

 
1 Emission uniformity 
2 Efficiency reduction factor 
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 )hr (ارييساعات آب aTچکان، تعداد قطره eNکه در آن، 

 باشند.مي اري )روز(يدور آب iF و

 (mPELQفلد )ين مانييل کاربرد در چارک پايپتانس

 (، sPELQپايين سامانه ) پتانسيل کاربرد در چارک و

براي نشان دادن حد باالي کارکرد خوب يک مانيفلد 

(  ERFبا اعمال ضريب کاهش راندمان )آبياري  سامانه

 دست آمد.به ۹ و 8ب از رابطه يترتبه

EUmPELQm = 9.0                                        [8] 

mS PELQERFPELQ =                                  [۹] 

پايين  راندمان واقعي کاربرد در چارکب ين ترتيهمبه

(sAELQکه نشان ) دهنده حد و اندازه کارکرد خوب يک

ام و کلر، ي)مر گرديد، محاسبه 10است از رابطه  سامانه

1۹78). 

EUsERFAELQS =                                     [10] 
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و ارائه نتايج در قالب شــکل محاسبات م اانجبا ت يدر نها

ســامانه اقــدام هــر  يابيــ ل و ارزيــ نسبت به تحلو جدول، 

 شد.

 

 و بحث جينتا

ميانگين   هر سامانه، يهاچکانقطره ين دبيانگيم

، DCF ضريب براساسها چکاندبي اصالح شده قطره

چارک  يهاچکانقطره يو دب هاچکانقطرهدبي اسمي 

ب حجم ين ترتيهمبه .م شديترس ف، ال1شکل در ن ييپا

 ين دبيانگيافته به درخت براساس ميل يآب روزانه تحو

ها و حجم روزانه رها شده از چکانقطره يريگاندازه

صورت نمودار ن بهييچارک پا يهاچکانق قطرهيطر

 شده است.داده ش ي، نما(ب) 1در شکل  يستون
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 . ب، نمودار حجم آب روزانه درختان)چپ( -1است( و شکل رها )چکاننمودار دبي قطرهالف،  -1شکل 

 

ها از چکانگيري شده قطرهرات دبي اندازهييميانگين تغ

ليتر بر ساعت و دبي اسمي  100ليتر بر ساعت تا  1/4

 1)شکل  ليتر بر ساعت بود 100تا  8ها از چکانقطره

ها در چارک پايين چکان. ميانگين دبي قطره(الف

اصالح  يليتر بر ساعت و دب 8/42تا  04/3بين  هاسامانه

 05/76، تا 4تر بر ساعت در سامانه يل 32/3ن يشده ب

الف،  1شکل ج ينتا، است. 8تر در ساعت در سامانه يل

و  شده اصالح يدباز  يواقع يگر کمتر بودن دبانيب

که  باشديم ياريآب يهاهمه سامانه  يبرا ياسم يدب

عدم . ها استچکانقطره يدب يکنواختير يدهنده غنشان

ها موجب کاهش بازده چکانقطره يدر دب يکنواختي

 يل مختلفيتواند داليشود که ميم ياريآب يهاسامانه

نامناسب   يها طراحآن يل اصليدالداشته باشد. 

فلدها و ياد فشار در مانيرات زييتغآن تبع ها و بهسامانه

در  است. ياقطره ياريآب يهاسامانه فرعي يهالوله

 يکمک گرفتن از اختالف ارتفاع برا، 1سامانه شماره 

 ،و عدم نصب پمپ ت الزم را نداشتين فشار که کفايتام

 يو خروج يرات فشار در ورودييتغ يعامل اصل

فلدها در يقرار گرفتن مان، 3در سامانه فلدها بود. يمان

ر يگونه شچيه ينيبشيعدم پ ،نيب تند زميش يراستا

تواند يم هاچکانقطره يو احتمال گرفتگر اکنترل فش

در  وجود جلبکباشد.  هاچکانقطره يکاهش دبعامل 

الزم  دت ننمودن استانداريرعال يدلبه 6و  4 هايامانهس

-آشکار بود. در سامانه آب روباز ياستخرها احداث در

هاي ضمن حذف صافي باغداران 5و  3، 2، 1 يها

در استخر ق جوب ياز طر را چشمهاز  حقابه خود توري،

شن  ،باعث ورود ذرات رسن امر يند که اينماميذخيره 

و استخر به  نهرر يافته در مسيرشد  يهاو جلبک

هم فاقد  8و  7 يهاسامانه .گردديم ياريآب يهاسامانه

ذرات رس  يحاوآب م يپمپاژ مستقکلون بود و يدروسيه

آکار  .دوشها ميچکانقطره يکيزيفباعث گرفتگي و شن 

( معتقدند يکي از داليل اصلي در 2010و همکاران )

 د توانميها چکاندبي قطرهکاهش ميزان يکنواختي 

ه يتوص همين دليلبه. شدابگرفتگي ناشي از جلبک 

استفاده از يک سيستم تصفيه کامل و شستشوي مـرتب 

و همکاران يگانه باشد ) يکار مناسب تواند راهيمها فيلتر
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لکوکس در يمطابق نمودار و ياريت آب آبيفيک .(13۹1

است و  (C2-S1) دوم شوري و اول قلياييت کالس

ن اساس يندارد. بر هم يدر مصرف کشاورز يتيمحدود

کيفيت مناسبي  ياريکشاورزان اعتقاد دارند آب آب

 کهدر حالي ندارد. يگذارت رسوبيمحدود داشته و

و  6، 5، 3، 1هاي در سامانه (LSI)مقدار شاخص النژلير 

-+ به35/0+ و 08/0+، 64/0+، 24/0+، 6/0ترتيب به 8

-مي يگذارل رسوبيدهنده پتانسدست آمد که نشان

عبارت ديگر (. به138۹باشد )زارع ابيانه و همکاران 

-ر نشان داد پتانسيل رسوبيمثبت بودن شاخص النژل

هاي مورد بررسي وجود درصد از سامانه 63گذاري در 

ز ين (CaCO3)م يکربنات کلس يگذاررسوب نيدارد. بنابرا

ها چکانقطره و يکنواختي يبر کاهش دب يليتواند دليم

تر از نييپا يا کميو  7آب در حد  pHت يبا تثب باشد.

مقداري اسيد سولفوريک و يا اسيد ق اضافه نمودن يطر

 ييايميش ير پارامترهاير ساييبدون تغفسفريک به آب 

داد کاهـش را ت کلسيم اخطر رسوب کربنتوان يم

 (.200۹عالي و همکاران )

 ها نشان داد کاهش دبي چارک پايينيبررس

-از سامانه يمين يريگاندازه يدب نسبت بهها چکانقطره

طور مشابه به ، ب(.1)شکل  است درصد 50بيش از  ها

 يسه با دبيدر مقاها چکانن قطرهييچارک پا يکاهش دب

 56ش از يها برصد سامانهد 88 درها چکانقطره ياسم

حجم آب روزانه ل ين دليهم. بهب( 1)شکل  است درصد

ن متفاوت از ييدرختان در چارک پا يع شده برايتوز

درختان است )شکل  يبراع شده يتوزحجم آب روزانه 

حجم آب چارک پايين نسبت به حجم آب اهش ک ب(. 1

دهنده عدم کفايت آبياري در يک چهارم روزانه نشان

-ضي است که با فرض نرمال بودن توزيع آب نشاناار

شکل  دهنده عدم کفايت آبياري در نيمي از اراضي است.

ن حجم آب ين تفاوت بيشتريدهد بي)ب( نشان م 1

ن درختان ييروزانه درختان با حجم آب روزانه چارک پا

در هاي صورت گرفته بررسي. تعلق دارد 8به سامانه 

 ين دبيانگيم م برابريغرنشان داد علين سامانه يا

از  يرات دبييها، تغچکانقطره ياسم يبا دب يريگاندازه

. داردتر بر ساعت نوسان يل 182تر بر ساعت تا يل 40

 5، 4، 3، 2هاي امانهدر سمورد استفاده  يهاچکانقطره

 10که در محدوده  است جبران کننده فشار نوع از 6و 

 کنيدهند. لخود عبور  متر بايد يک دبي ثابتي را از 40تا 

-ديافراگم هيدروسيکلوني داخلي قطره زدگيبيرون 

شده که  برابر 10 حدود دبي تاش يموجب افزاها چکان

دبي بيشتر و در سبب ها در بعضي قسمتن امر يا

و  ييايميشگرفتگي بود.  دبي کمترسبب بعضي نقاط 

ها با چکانو قطره يفرع يهااز لوله يبعض يکيزيف

ها در مجموع سبب کاهش رس و جلبک ذرات شن،

. استها شده ها و سامانهچکانقطره ين دبيانگيم

ان ضمن يو مجرشود طراحان توصيه مي نيبنابرا

و  ياسمنسبت به اطالعات ها چکانکنترل سالمت قطره

از بروز  ،و طراحي درست بردارانآموزش بهره

 تبراي مديري( 2006)قمرنيا . نمايند يريمشکالت جلوگ

هاي آبياري بر افزايش سطح مهارت آبياران و سامانه

 ولي اهري و همکاران  ( و137۹) لي و سپاسخواهحسن

( عالوه بر مهارت باغداران، بر نقش طراحان و 13۹4)

اي هاي آبياري قطرهمجريان در کارکرد خوب سامانه

اشاره  2توان به سامانه ين راستا ميدر ا .دتاکيد دارن

دليل عدم آموزش به آن و اجراي احيرنمود که سطح ط

ها و چکانبردار، نبود فشار کافي، گرفتگي قطرهبهره

 7/2 وسيله حيوانات، ازهاي آبده بهجويده شدن لوله

-اغاي که بگونهکاهش يافته است. بههکتار  7/0به  هکتار

از قطره قطره چکيدن ، آبياري غرقابي ينيگزيدار با جا

امانه در س ر نارضايتي داشت.ااظه آب در پاي درختان

نظور مبه کنترل مرکزيبخش اجرا نکردن دقيق  ، نيز4

ره يذخروباز ها در استخر رشد جلبک ،هانهيکاهش هز

آن به سامانه،  در استخر و تزريق  کودحل  ،آب

باعث  ها به خاطر مدفون نمودنلترال يتاخوردگ

ر دهاي آبده گرديده بود. ناهمگوني فشار در طول لوله

سه مانيفلد بايست ميطراحي  مطابق دفترچه 7امانه س

-باغدار با بهليکن  .وجود داشته باشدبا سه فشارشکن 
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آبياري ، کميک مانيفلدو حذف  شکنفشاريک کارگيري 

نمود. اي را به درختان اعمال مياجباري و ناآگاهانه

در مديريت جهاد  ي، دو دفترچه طراح6سامانه براي 

وجود هکتار  2و  2/3در سطح ن اکشاورزي شهرست

 ،ل موقتيمطابق صورتجلسه تحو کهدر حالي داشت.

 انجام شده از يپرس و جواست. هکتار  5/1سطح اجرا 

برداري نشده و طراح نقشهباغ مشخص نمود که دار، باغ

دار با لحاظ باغ يارائه شده از سونقشه هوايي کمک به

وده است. من ياقدام به طراحرودخانه فصلي ه يحاش

نوع متراژ لوله آبده و  بودن يکسانديگر اين طرح نکته 

با دو سطح  يطراحپمپ مورد نظر در هر دو دفترچه 

-در ضمن پمپ مورد استفاده بهاست.  هکتار متفاوت

جهت اطمينان بيشتر در تامين فشار براساس پيشنهاد 

تعديل زيادي  براي است کههکتار  2/3طراح براي سطح 

نظر  به بود.پس يستم بايبه استفاده از س مجبورفشار 

ها، دقت در اجراي دقت در مطالعات و طراحيرسد مي

-ها، ايجاد فرهنگ و توانايي الزم در بهرهصحيح سامانه

گهداري از ن کارگيري تجهيزات با کيفيت وبه برداران،

موفقيت ها از جمله عوامل موثر در تجهيزات سامانه

فشار باشد که در مطالعات هاي آبياري تحتسامانه

 و (13۹4(، ولي اهري و همکاران )2006مانگيسوني )

 .( نيز آمده است13۹2شاکر و همکاران )

  ي ها، فشار در نقاط مختلف سامانه2در جدول 

چهار لترال  يو خروج ياز جمله در ورود ياريآب

و  ياريسامانه آب ييک سوم، دو سوم و انتهاي، ييابتدا

 ي فلدهايمان يبر رو يجانب يهالوله يحداقل فشار ورود

چنين مقادير ميانگين  هم در حال کار آورده شده است.

تفکيک هر يک از ها بهحداقل فشار ورودي به لترال

در  ERFو  1در رابطه  DCFها نيز براي محاسبه سامانه

 دست آورده شد.به 5رابطه 

 .رد بررسيوهاي مسامانههاي مختلف ميزان فشار در نقطه -2 جدول

 سامانه

 (atm) فشار
 ( atm)( MLIP)لترال حداقل فشار ورودي 

 انتها فاصله 3/2 فاصله 3/1 ابتدا 

 خروجي ورودي خروجي ورودي خروجي ورودي خروجي ورودي
در حال 

 کار
A B C D E ميانگين 

1 3/0  0 6/0  2/0  7/0  25/0  1 45/0  3/0  65/0  75/0  ۹2/0  -- -- 65/0  

2 4/0  15/0  4/1  2/1  75/1  6/1  ۹5/1  6/1  3/0  4/0  35/1  -- -- -- 7/0  

3 75/0  2/0  2/1  3/0  7/1  8/0  1/2  8/0  5/0  6/0  75/0  4/1  1/2  4/2  3/1  

4 45/0  32/0  4/0  25/0  32/0  2/0  2/0  0 45/0  2/0  32/0  -- -- -- 32/0  

5 6/0  3/0  75/0  25/0  ۹2/0  56/0  3/1  1/1  6/0  -- -- -- -- -- 6/0  

6 1 2/0  ۹/0  5/0  ۹5/0  4/0  8/0  2/0  55/0  45/0  8/0  2/0  -- -- 5/0  

7 5/0  0 7/0  1/0  6/0  35/0  5/0  3/0  5/0  1 -- -- -- -- 75/0  

8 4/3  202 2/3  2 3 4/2  0 0 3 4/2  5/0  -- -- -- ۹6/1  
 

 فشارر يمقادگردد ي، مالحظه م2که از جدول گونههمان

 ياهقطر ياريآب يهاسامانههاي فرعي مانيفلد لوله در

اي بر عدم تاثير قابل مالحظهن تفاوت يمتفاوت است که ا

توزيع يکنواخت فشار و عدم توزيع دبي دارد. اين 

، متفاوت اختالف ارتفاع از يناشاختالف فشار بيشتر 

هاي و عدم تنظيم شير فلکه هاي فرعيطول لولهبودن 

 8در سامانه شماره عنوان نمونه بهباشد. هر مانيفلد مي

طراحي شده براي بخش  استفاده از پمپم غرعلي

اي کمبود آبياري باراني باغ در سامانه آبياري قطره

اي گونههاي فرعي مشهود بود. بهفشار در انتهاي لوله

اتمسفر  3دهد ميزان فشار از نشان مي 2که نتايج جدول 

ها نشان داد بررسيتمسفر تقليل يافته است. ا 5/0به 

ر موارد باال ناشي از زيادي طول بعلت افت فشار عالوه 

سامانه افزون بر اين، متر( است.  80هاي فرعي )لول
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-به 7و  2، 1، 5،  6، 4 يهاسامانهها، مانند بعضي از باغ

معادل  يلوله فرع داراي حداقل فشار وروديب يترت

که  هستنداتمسفر  75/0و  7/0، 65/0، 6/0، 5/0، 32/0

. (2)جدول  داردش قها نچکاندر کاهش دبي قطره

، 6تر بر ساعت، باغ يل 1/4 ،4سامانه باغ  ين دبيانگيم

، 2تر بر ساعت، باغ يل 8/4، 1تر بر ساعت، باغ يل 2/8

تر بر ساعت يل 5/2۹، 7تر بر ساعت و باغ يل 01/5

ها چکانن قطرهيا ياسم يکه دبيشد. در حال يريگاندازه

بر ساعت  تريل 4 دبي ،7باغ  يتر بر ساعت و برايل 8

( نيز در پژوهش خود 2002اورتگا و همکاران )است. 

اي را فشار هاي آبياري قطرهسامانهترين مشکل عمده

همين ترتيب به .ها گزارش کردندسامانهکارکرد پايين 

( نيز عملکرد پايين 13۹3پور )پور و ابراهيممعروف

 ها را نامناسب بودن فشار ذکر کردند.سيستم

صلي باال بودن تفاوت حجم آب ايکي از عوامل 

، تغييرات 8روزانه با حجم آب چارک پايين در سامانه 

زياد فشار در مانيفلدها براساس فشار ورودي و 

تمسفر( ا 2/2و  4/3ترتيب خروجي ابتداي مزرعه )به

و خروجي به لترال انتهايي  نسبت به فشار ورودي

 مدو سيستن باغ يا (. در2تمسفر( است )جدول )صفر ا

اي براي دو قسمت طراحي و اجرا آبياري باراني و قطره

براي سامانه ي که از پمپ آبدار شده است. ليکن باغ

 ي اريآبدر نظر گرفته شده، براي سامانه  بارانيآبياري 

که عدم لحاظ شير کنترل نمايد مياستفاده نيز  ياقطره

ها فشار ورودي به لترال يو يا فشارشکن موجب فزون

-بنابراين توصيه مي شده است.جريان  ينواختکغير يو 

و در پمپ مناسب  يريکارگن باغ ضمن بهياشود در 

فشارشکن يا شير اتوماتيک کنترل از ها ساير سامانه

هاي فرعي در ابتداي لولهفشار در جهت تعديل فشار 

که در  xq=khفشار ) - مطابق رابطه دبيشود. ستفاده ا

ضريب  xو  kچکان، قطره فشار hچکان، دبي قطره qآن 

افزايش فشار منجر به افزايش  (چکانو نماي دبي قطره

هاي ابتدا و چکانگردد که اين امر در قطرهدبي مي

شود. فرعي باعث توزيع غيريکنواخت آب ميانتهاي لوله

-معموال براي رفع اين مشکل طراحان استفاده از قطره

که با دهند يفشار را پيشنهاد م کنندهجبران هاي چکان

( در باغات 13۹3پور )پور و ابراهيمپيشنهاد معروف

 واسطه اختالف ارتفاع زياد همسو است.کردستان به

-عالوه بر کاهش عمر قطره سامانهفشار کارکرد زياد 

ا هچکانقطعات، در رفتگي قطره ازها، سبب نشت چکان

( و 137۹و سپاسخواه ) يلحسن .شودها ميراهيو سه

-استفاده از قطرهز ين( 13۹3پور )پور و ابراهيممعروف

، عدم استفاده از (4)سامانه شماره  ياضاف يهاچکان

غير را موجب ( 8و  7، 2)سامانه رشکن رآالت و فشايش

، نيز 4در سامانه شماره  .انددانسته  يکنواختي فشار

مطابق دفترچه طراحي استفاده از پمپ شناور داخل چاه 

اي سامانه پيشنهاد شده بود. ليکن رصورت مستقيم ببه

دار جهت پمپاژ آب از استخر به سامانه از يک واحد باغ

پمپ فشار قوي حلزوني براساس نظر خود و بدون 

نمود که کمبود فشار مشورت با کارشناسان استفاده مي

ها از اختالف ارتفاع ساير سامانهدر  در آن مشهود بود.

ها  اين سامانهدر بود.  هزمين در تامين فشار استفاده شد

نيز کمبود فشار در ابتداي مانيفلدها به دليل کم بودن 

اختالف ارتفاع و زيادي فشار در انتهاي مانيفلدها به 

عنوان نمونه به ود است.هافزايش اختالف ارتفاع مش دليل

، از 3اختالف فشار ناشي از اختالف ارتفاع در سامانه 

در  اتمسفر 4/2نيفلد به ادر ابتداي م اتمسفر 75/0حداقل 

پور و نتايج معروف که با انتهاي مانيفلد در تغيير است

 خواني دارد. ( هم13۹3) پورابراهيم

 ي هاسامانه يابيارز يج محاسبات عوامل اصلينتا

 ، آمده است.3در قالب راندمان در جدول  ياريآب

، EUر يگردد مقادي، مالحظه م3که از جدول گونههمان

ن يب هامانيفلددر  کاربرد آب است يکنواختيگر انيکه ب

در  2درصد در سامانه  70تا  8درصد در سامانه  6/42

با   هاسامانه در EU ريب مقادين ترتيهمنوسان بود. به

درصد در  5/23فلد از حداقل يمان EUدر  ERFلحاظ 

 .بود 5درصد در سامانه  7/57تا حداکثر  8سامانه 
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نقش مديريت در تنظيم  (ERF) فاکتور کاهش راندمان

و نزديک  دهدهاي فرعي را نشان ميفشار ابتداي لوله

ي از کمتر بودن مشکالت مديريتي کبودن آن به يک حا

، کمتر 5ها بجز سيستم در همه سيستم ERF. مقدار تاس

از يک است که سبب کاهش يکنواختي کاربرد آب 

ها شده است. مانيفلدها نسبت به مقاديريکنواختي سامانه

ها در تنظيم شدن فشار و کمتر از نقش مديريت سامانه

که حاکي از ضعف مديريت است  ERFيک بودن مقدار 

( 2004وي ارتگا و همکاران )سکه نتايج گزارش شده از 

( نيز مويد آن است.13۹3و شاکر و همکاران )

 .هاي مورد ارزيابيسامانهها در نتايج راندمان -3 جدول

 (%)EUm(%) ERF EUs(%) PELQm(%) PELQs(%) AELQs نهاسام

1 28/63  67/0  7/42  ۹5/56  43/38  7/42  

2 70 66/0  41/46  ۹7/62  77/41  41/46  

3 ۹/45  63/0  2۹ 31/41  11/26  2۹ 

4 1/45  77/0  75/34  56/40  27/31  75/34  

5 7/57  1 7/57  ۹/51  ۹/51  7/57  

6 31/61  64/0  24/3۹  18/55  31/35  24/3۹  

7 23/44  8/0  38/35  8/3۹  84/31  38/35  

8 64/42  55/0  56/23  37/38  2/21  56/23  
 

توان مقادير ، زماني مي5مطابق رابطه از طرفي 

-( را بهmEUگيري شده يکنواختي پخش مانيفلد )اندازه

( انتظار داشت که sEUعنوان مقادير متناظر از سامانه )

گردد.  1( معادل ERFمقدار ضريب کاهش راندمان )

با اعمال مديريت مناسب از طريق  ERFرتقاء مقدار ا

استفاده از لوازم با کيفيت خوب، يکسان نمودن لوازم 

يمات فشار در ابتداي مانيفلدها ظرعايت تن ،مورد استفاده

پذير است امکانبرداران و ارتقاء سطح آگاهي بهره

 ERFلذا با عنايت به مقادير  (.13۹3)شاکر و همکاران 

آن به  حداکثر و 8سامانه آن به حداقل که  ،3در جدول 

با رعايت برخي موارد  توانميتعلق دارد  7سامانه 

درصد  20 بينها را ميزان يکنواختي سامانهپيشنهادي 

همين و به 8درصد، در سامانه  45تا  7براي سامانه 

در عين حال با توجه ارتقا داد. ها سامانهساير  درترتيب 

 يهابا محدوده يکنواختيصد رر ديمقادسه يمقا به

د که همه ينماي(، مشخص م1۹78ام و کلر )يمر يفيتوص

بازده پخش  يدرصد دارا 70کمتر از  EUsها با سامانه

ز ي، الف ن1طور که در شکل همان .باشنديف ميضع

، EUsن بودن ييپا يل اصلياز دال يکياشاره شد 

و  يعرف يهالوله يها، گرفتگچکانقطره يدب يپراکندگ

 يها است. گرفتگها با رسوبات و جلبکچکانقطره

  ي ها ها در سامانهچکانقطره فيزيکي، شيميايي و جلبکي

ها ، به آن1مختلف از جمله مواردي بود که در شکل 

در  تبع يکنواختي کاربرد آبکاهش دبي و به اشاره شد.

( و شاکر و 2010ج آکار و همکاران )ينتا يراستا

هاي است. يکي ديگر از شاخص (13۹3همکاران )

 (PELQ)ارزيابي راندمان پتانسيل کاربرد چارک پايين

ره يا بازده ذخي سامانهدهنده بازده نشانکه  باشدمي

 PELQمقدار آماره  حداکثر .(1۹78)مريام و کلر  است

 ۹/51برابر  يمورد بررس ياقطره ياريآب يهاسامانه

-ر سامانهيسا يدست آمد و برا، به5درصد در سامانه 

درصد در  77/41و  8درصد در سامانه  2/21ن يها ب

کمتر  PELQsچون مقدار  بين ترتيبود. بد 2سامانه 

توان بازده بالقوه کاربرد چارک يم درصد است 70از

پايين بودن  نمود. يابيف ارزيها را ضعن سامانهييپا

و پايين بودن  نشانه مشکالت طراحي PELQمقدار 

AELQ است که قبال به  ده مشکالت مديريتيننشان ده

پايين  داليل اصليها اشاره شد. در مجموع برخي از آن
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کامل  و باغداران آشنايي نداشتن ،AELQو  PELQبودن 

ها سامانهبرداري از مهارت کشاورزان در بهره نبودن

به خاطر کمبود آب مجبور به  است. باغداران بيشتر

گونه شده و هيچ ياهاي آبياري قطرهسامانهاجراي 

اند. از طرفي موزشي از هيچ نهادي دريافت نکردهآ

طراحان و مجريان نيز سعي در کسب رضايت باغداران 

از طريق استفاده از لوازم کم کيفيت و حذف بعضي از 

اي هاي آبياري قطرههاي طرح براي کاهش هزينهقسمت

ي يعدم آشنا امالح و ها در اثرچکانگرفتگي قطره دارند.

اي سبب شده تا باغداران با اصول اوليه آبياري قطره

هاي  برخي باغداران با ذهنيت آبياري غرقابي در سامانه

اي تغييراتي را ايجاد نمايند. اساس اين قطرهآبياري 

ها با حذف سيستم فيلتراسيون، تغييرات کاهش هزينه

استفاده از قطعات ارزان قيمت و عدم تعويض قطعات 

 124( با ارزيابي 13۹1) قائمينوشادي و  معيوب است.

عدم آشنايي و مهارت فني اي سامانه آبياري قطره

-چکانها، گرفتگي قطرهبرداري سامانهباغداران در بهره

ها، فقدان شستشوي صحيح و به موقع سيستم 

هاي در فيلتراسيون، عدم باز بودن يکسان شير فلکه

نامناسب   حال کار، عدم تامين مناسب فشار، طراحي

ها مسائلي از اين قبيل را موجب عملکرد ضعيف سامانه

اند. مشابه چنين مشکالتي در هاي اجرايي دانستهسامانه

( و 1۹۹5(، يلدريم و اورتا )1382هاي اردکاني )گزارش

  ( نيز آمده است2002اورتگا و همکاران)

 

 کلي  يريجه گ ينت

سامانه  8 سامانه از 7ق نشان داد در يهاي اين تحقيافته

ها از دبي اسمي چکانمورد بررسي ميانگين دبي قطره

ها بيش از چکانکمتر و در يک سامانه ميانگين دبي قطره

تواند گرفتگي فيزيکي، دبي اسمي بود. علت اين امر مي

ها و در برخي موارد چکانشيميايي و جلبکي قطره

. باغداران با ها توسط باغداران باشدکاري آندست

ها چکانسعي در بيشتر نمودن دبي قطره اريکدست

ها بر مبناي يکنواختي عملکرد تمامي سامانه .دارند

ها و پتانسيل کاربرد در چارک پايين سامانه ،کاربرد آب

ها ضعيف پتانسيل کاربرد واقعي در چارک پايين سامانه

ها از جمله مانيفلديکنواخت فشار در  ود. عدم توزيعب

بودن يکنواختي کاربرد آب و  کمب بعواملي است که س

. از طرفي مشکالت شودمي هاي ارزيابيساير مولفه

نظير استفاده از لوازم اجرايي و مديريتي ، طراحي

ها و نشت مستعمل با کيفيت پايين، عدم تنظيم شير فلکه

سزايي در اين امر دارد. هم نقش بهاز محل اتصاالت 

 بيشتر نافعمبرخي از طراحان و مجريان براي کسب 

-مطابق نظر باغداران مياجرا و اقدام به انجام طراحي 

هاي برخي از باغداران نيز براي دريافت کمک نمايند.

در قالب تسهيالت کم بهره متقاضي آبياري  اقتصادي

طراحان نسبت به ارايه الزم است لذا تحت فشار هستند. 

ناظران نسبت به کامل بودن اطالعات  هاي درست وطرح

ها، جانمايي نقشه يه طراحي، کنترل صحت طرحاپ

اجرايي مطابق نقشه طراحي و کنترل کيفيت لوازم جدي 

ها برداران و شرکت در کالسسطح آشنايي بهرهباشند. 

هاي آموزشي از جمله عوامل موثر در پذيرش و کارگاه

فشار است که پيامد اقتصادي هاي آبياري تحتسامانه

داران باغ باشد. لذاآوري ميدآن بازگشت سرمايه و سو

هاي ها و کارگاهکالسبايستي ضمن شرکت در 

ها از جمله شست در نگهداري صحيح سامانه ،آموزشي

و جايگزيني قطعات آسيب ها چکان، قطرههاو شوي فيلتر

با قطعات نو دقت بيشتري داشته و کم کيفيت ديده 

 راز طرفي فشار و تغييرات فشار نقش مهمي د باشند.

هاي تحت فشاردارد لذا کارکرد صحيح و مناسب سامانه

شود از وسايل و لوازم کنترل کننده فشار به توصيه مي

  جاي لوازم دستي کنترل فشار استفاده شود.
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