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  چکیده

  

-هاي اخیر به دلیل وقوع پدیـده خشـک  این وضعیت در سال. بحران آب یکی از مسائل اساسی مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران است

نـوع   5در این پژوهش به منظور مقایسه گرفتگـی  . هاي با کیفیت نامناسب رو به فزونی استبنابراین استفاده از آب. سالی حادتر شده است

، )لیتر در ساعت 2یا  4یا  6یا  8(هاي میکروفالپر، نتافیم، کرونا، آکسیوس و ایران دریپ، هر کدام با دو آبدهی متفاوت چکان شامل مدلقطره

سامانه . ریزي شد طرح) 4S(و کودآبیاري ) 3S(اسیدشویی -، کودآبیاري)2S(، اسیدشویی )1S(مدیریت آبیاري شامل آب معمولی ر تیمارچها

-91آزمایشی در روستاي سمندك شهرستان ساري تحت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در هفت تکرار طی سـال زراعـی   

لیتر  2چکان میکروفالپر با آبدهی  لیتر در ساعت کمترین گرفتگی و قطره 8چکان نتافیم با آبدهی د که قطرهنتایج نشان دا .اجرا شد 1390

کمترین گرفتگی را به خود ) 2S(همچنین تیمار اسیدشویی. باشد هاي مورد آزمایش دارا می چکان در ساعت بیشترین گرفتگی را در بین قطره

. یابد چکان تغییرات نرخ آبدهی بدلیل گرفتگی کاهش می ، با افزایش آبدهی قطرهچکانر یک نوع قطرهها نشان داد که د یافته. اختصاص داد

دار بوده ولی اثر متقابل این دو عامل چکان بسیار معنی چکان در گرفتگی قطرهتجزیه و تحلیل آماري نشان داد که مدیریت آبیاري و نوع قطره

بررسـی ضـریب تغییـرات آبـدهی و تغییـرات ضـریب       . دار تشخیص داده نشـد  چکان، معنی گی قطرهها بر گرفت بدلیل همسو بودن اثرات آن

هـاي  ها و حفظ یکنواختی باال در سیستمچکانکار مدیریتی و کارا در کنترل گرفتگی قطرهاي یک راه  یکنواختی نشان داد که اسیدشویی دوره

  .باشداي میآبیاري قطره

  
 يآبیار کود ،ییشو دیاساي،  قطره آبیاري: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 یطراح ياگونه به ياقطره ياریآب يهاستمیس        
 اهیرا به گ ییو مواد غذا آب از ینیمع مقدار تا شوندیم

 دارند يمتعدد يایمزا ياقطره ياریآب يهاستمیس. برساند
ر مصرف آب و که از آن جمله می توان به صرفه جوئی د

 نیا حال نیا با. وري آب اشاره داشتکود، باال بودن بهره
 تحت در شرایط محدودیت کیفی منابع آب تواندیم ایمزا

 قرار هاچکانقطره یگرفتگاز  یناش یمنف اثرات
 آب تیفیک با میمستق رابطه هاچکانقطره یگرفتگ.ردیگ
 مطالعات). 2005دهقانی سانیج و همکاران، (دارد ياریآب

 آب از استفاده بمنظور )1991( و باکز امایناکا جامع
نشان داد  ياقطره ياریآب يهاستمیس در کلرادو يرودخانه

 ستمیس ،ياقطره ياریآب ستمیس کیقسمت  نیکه مهمتر
 خطر )1991( و باکز امایناکا. باشدیم آن آب هیتصف

 ییایمیش ،یکیزیف یگرفتگ یاصل گروه سه در را یگرفتگ
  . کردند يبندطبقه یکیولوژیب و
 م،یکلس کربنات رسوب شامل ییایمیش یگرفتگ        

-کربنات ن،یسنگ فلزات يدهایدروکسیه م،یکلس سولفات

 رسوب ای مشابه مواد و روغن ها،دیسولف ها،کاتیلیس ها،
-یم يرو و منگنز آهن، اك،یمانند فسفات، آمون ییکودها
که  میدر اثر رسوب کربنات کلس ییایمیش یگرفتگ. باشد

 کربنات یبو  میاز کلس یمعموال در مناطق خشک آب غن
 کاهش در کامل ای یجزئ یگرفتگ. دهدیم رخ است

 ینیرزمیز يهاآب. گذاردیم ریتاث آب کاربرد یکنواختی
به  لیتماهستند که  يادیمحلول ز یمواد معدن يحاو

 يهاغالبا آب چاه. شوند یم لیتبدجرم  بهو  داشته رسوب
خواهند  جادیا رامشکل انسداد ) متر 30کمتر از (کم عمق 

  . باشدیم هايباکتر به مربوطنمود که عمدتا 
 اریبس ییایمیش رسوب قیعم يها چاه دردر مقابل         

 يهاآب در یکیزیف انسداد مشکلو  استمتداول 
پیت و ( است برخوردار يکمتر شدت از عموما ینیرزمیز

چهار  ریتاث )2009(و همکاران 1دوران). 1990همکاران، 
 لتریاز ف یبیو ترک یسکید ،يتور ،یشن( ونیلتراسیف ستمیس

                                                
1-Duran 

 یاستفاده از دو نوع پساب بر گرفتگ در) یسکیو د يتور
نوع  دونوع داخل خط و  چهار( چکانقطره نوع شش

 قرار یابیارز موردساعت  1000در مدت ) خارج خط
چکان هاي داخل خط شامل دو قطرهچکانقطره. دادند

چکان غیر تنظیم کننده فشار و قطره دو تنظیم کننده فشار و
هاي خارج خط، هر دو تنظیم کننده فشار چکانقطره

هاي انتهاي چکانبیشترین گرفتگی در قطره .انتخاب شدند
هاي چکانکمترین گرفتگی در قطره. خط مشاهده شد

ط مشاهده شد و در این بین بیشترین گرفتگی داخل خ
کمترین گرفتگی در . تنظیمی بودچکان غیرمربوط به قطره

هاي انتهایی مربوط به تیمارهاي با فیلتر توري چکانقطره
  . فتگی مربوط به فیلتر دیسکی بودو شنی و بیشترین گر

 هدف با را یپژوهش )2009( ی و همکارانلعا        
نوع داخل  دو( هاچکانقطره از نوع پنج یگرفتگ یبررس

آب  ماریت سهبا استفاده از  )نوع روي خط سهخط و 
 ییدشویاسو  یسیمغناط آب، )چاهآب ( یمعمول آبشامل 
 ماریتنشان داد که تحقیق ایشان  جینتا. داد انجام

 گرید ماریت دو با سهیمقا در را یگرفتگ نیکمتر ییدشویاس
 از يریجلوگ يبرا و  کندیم جادیاها  چکان در تمامی قطره

 قیتزر( pHنگهداشتن  نییبا پا توانیم ییایمیش رسوب
   .ممانعت کرد هانمک رسوب از) دیاس
-عملکرد سه نوع قطره) 2009(هایجون و گوانهو           

چکان طوالنی مسیر با جریان آشفته و آرام و قطره(چکان 
تیمارهاي را با استفاده از ) روي خط تنظیم کننده فشار

نتایج نشان داد که . مختلف پساب مورد بررسی قرار دادند
یکنواختی توزیع آب، ضریب تغییرات و درصد گرفتگی 

چکان و ها تحت تاثیر کیفیت آب و نوع قطره چکان قطره
  . مدت کارکرد سیستم می باشد

با استفاده از ) 1382(عابدي کوپایی و همکاران         
خصوصیات هیدرولیکی پساب تصفیه شده به بررسی 

طوالنی مسیر (چهار نوع قطره چکان موجود در بازار 
را در دو ) داخل خط، یورکی، میکروفالپر و توربوپالس

. سیستم آبیاري پیوسته و منقطع مورد ارزیابی قرار دادند
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نتایج نشان داد که انتخاب نوع قطره چکان مناسب عالوه 
پیوسته نیز  بر کیفیت آب به نوع رژیم جریان منقطع یا

تحقیقی به منظور مقایسه پنج ) 1387(نادري  .بستگی دارد
هاي داخل چکانهاي شامل قطرهچکاننوع از انواع قطره

-خط، میکروفالپر، توربو، روي خط و لوله تیپ در کیفیت

نتایج نشان داد که کاهش . هاي مختلف آب انجام داد
میزان آبدهی، کاهش یکنواختی پخش و کاهش ضریب 
یکنواختی کریستیانسن، در هر پنج قطره چکان با کاهش 

  .کیفیت آب، افزایش یافت
هـاي آبیـاري   هاي میدانی از سیسـتم طی بازدید  

اي اجـرا شـده در شهرسـتان سـاري، در تعـدادي از      قطره
هـاي موسـوم بـه زنـگ آهـن      هاي آبیاري گرفتگیسیستم

ه، مذاکرات انجام شده با کشاورزان این منطق. مشاهده شد
اي نصـب  هاي آبیاري قطـره عدم رضایت ایشان از سیستم

علـت ایـن نارضـایتی ناشـی از     . نمـود  شده را تداعی می
ها و به چکانها و تعویض ساالنه قطرهچکانگرفتگی قطره
  . باشد براي کشاورزان می بري آنتبع آن هزینه

بـر ایــن اســاس و بـه منظــور شناســائی علــت     
بـا توجـه بـه اهمیـت     . دگرفتگی تحقیق حاظر انجـام شـ  

  هاي  ها در افزایش و یا کاهش شاخص چکان کارکرد قطره
  
  
  
  

  
  مطالعه مورد قهطمن تیموقع -1شکل

  
  
  
  
  

ــا دراي،  وري در سیســتم آبیــاري قطــره بهــره  قیــتحق نی
 بـا  کـدام  هر( بازار در موجود چکانقطره نوع پنج عملکرد

ـ آب تیریمـد  مختلـف  طیدر شرا) متفاوت آبدهی دو  ياری
انتخـاب   ضـمن قرار گرفت، تا  یبررس موردمرسوم منطقه 

و  يبـردار بهـره روش  نیبهتـر  چکـان، قطـره  نیتر مناسب
دلیــل انتخــاب ایــن  .شــود یمعرفــ ســتمیاز س ينگهــدار

هـا در باغـات    ها، استفاده زیاد از این گلسـیلنده  چکان قطره
  .باشد شمال کشور می

  
 ها مواد و روش

در 1390-91 یدر ســال زراعــ   قیــ تحق نیــا  
 بر).1(شکل . انجام شد يسار شهرستان سمندك، يروستا
نیمـه عمیـق محـل     چاه از یافتیدرآب  نمونه جینتا اساس
 آب یفـ یک يهاشاخص با آن سهیمقا و) 1(جدول  تحقیق

 و آهـن رسـوب ترکیبـات    ،ياقطره ياریآب يهاستمیس در
 محلـول  صورت به آهن .چکان محتمل بود در قطره منگنز

 اریبس يهاکه با غلظت دارددر آب وجود  1فرو شکل به و
-قطـره  یگرفتگـ  باعـث ) تریل در گرمیلیم 1/0حدود ( کم

 اثـر مانند آهن ممکن است در  زیمنگنز ن. شودیم هاچکان
 و نمـوده  رسوب هايباکتر تیفعال ای و ییایمیش يهاکنش
-قطـره  ياریآب لیوسا گرید و هاچکانقطره یگرفتگ باعث

  ).1388علیزاده، ( گردد يا
امکان رسوب کربنات  یبررس يبرا نیهمچن  

 لریاشباع النژ هینما بیترت به میکلس سولفات و میکلس
)2LSI (حاللیت ضربحاصل شاخص و )KSPمحاسبه )٣ 

 استفاده مورد منبع که دهد یم نشان جینتا). 2(شد جدول 
 کربنات رسوب لحاظ به یگرفتگ جادیا لیپتانس فاقد
  .باشد یم میکلس سولفات و میکلس

                                                
1-Ferrous 
2-Langelier Saturation Index 
3- Coefficient of Solubility Product 
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  آب ییایمیش تیفیک -1جدول

pH SAR  Mn Fe  TDS  EC  +Na  K  2+Mg  2+Ca SO4
2- Cl  HCO3  CO3  

-  )mg/lit(  dS/m) ( )meq/lit(  

14/7  96/0  51/0  1/0  601  278/1  34/2  63/1  2/1  8/10  0  3  4/6  0  

 

 میکلس سولفات و میکلس کربنات رسوب امکان یبررس -2جدول

LSI KSP 
  رسوب امکان

  میکلس سولفات  میکلس کربنات
  ندارد  ندارد  0  - 53/0

  
  هاچکانقطره یابیارز يپارامترها

  ساخت تغییرات ضریب
 یـک  سـاخت  هـاي چکـان قطـره  از تعدادي اگر  

 قـرار  آزمایش مورد دما و فشار مساوي شرایط در کارخانه
مشاهده خواهد شد  شود، گیرياندازه هاآن آبدهی و گیرند

 مسـاوي  هـم  بـا  شده گیريکه عموماً مقادیر آبدهی اندازه
چنانچه ). 1388علیزاده، (دارند اختالف یکدیگر با و نبوده

q و شده گیرياندازه هايمیانگین آبدهی qS از انحراف 
-در ایـن قطـره   (Cv)آبدهی یراتیضریب تغ باشد، معیار

-مـی  معـروف  ساخت تغییرات ضریب نام به که هاچکان

  ).1388علیزاده، (آیدمی بدست) 1(رابطه  از باشد

)1(                    
  

- می ساخته آن با چکانقطره که موادي نوع تغییر  

که مواد  فشاري و دما شده، گرفته کار به هايقالب شود،
 در که عملیاتی سایر نیز و شوندمی ریزيبا آن قالب

از عوامل  شودمی اعمال کارخانه در هاچکانقطره ساخت
در . )1388علیزاده، (مؤثر بر ضریب تغییرات ساخت است

 ساخت راتییتغ بیضر يبندطبقهبمنظور  قیتحق نیا
 انجمن استاندارد از یو خط يانقطه يهاچکانقطره

  .دش استفاده) ASAE(1کایآمر يکشاورز نیمهندس

                                                
1-American Society Agricalture Engineering 

  چکانقطره آبدهی معادله
رابطـه بـین    چکـان قطـره  هـر  ویژگی نیتر مهم  

 آبـدهی  کلـی  طـور  بـه . اسـت  آن فشار و آبدهی راتییتغ
 مسـیر  طـول  جریـان،  مقطـع  سـطح  از تابعی هاچکانقطره

-می چکانقطره کارکرد فشار و جریان مسیر شکل جریان،

 فشار و (q)آبدهی نیب رابطه که ياشده ساده معادله. باشد
ـ به صورت ز دهد،یم نشان را) h( خروج محل در آب  ری

  .باشدیم
)2(  xkhq   

k چکان،معادله قطره بیضر h در چکانکه قطره يفشار 
 يبرا چکانقطره یآبده qفشار و  ينما x کند،یم کار آن
 يهرچه نما. باشدیم لوله طول واحد هر ای یخروج هر

چکان  تر باشد، نشان دهنده مناسب بودن قطرهفشار کم
  . است

  
  )2UC( آماري یکنواختی ضریب

 را متوسط شرایط از انحراف میزان شاخص این  
براي سیستم  )1983(و کسنر برالتز توسطکه  دهدمی نشان

  .شد اصالح ايآبیاري قطره
)3(  

  

                                                
2-Uniformity Coefficient 
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  شیآزما يبندطرح
 نـوع  پـنج به اهـداف پـژوهش، از    یابیدست يبرا  

 کشـور  در متداول و مختلف سازندگان يدیتول چکانقطره
 نیمشخصات ا) 1388علیزاده، ( جدولدر  که شد استفاده

ها، در  هر یک از برندهاي گسیلنده. ارائه شدها  چکان قطره
ها روي خط چکاننوع از قطره سهدو آبدهی و در مجموع 

در  بـا . ها داخل خط انتخاب شدندچکاننوع از قطره دوو 
هـر   يروهـا،   چکـان  قطره نیماب متر 5/0نظر گرفتن فاصله 

 یشـ یآزما سـتم یس. شـد  نصـب  چکانقطره عدد 25الترال 
و با  متر 13بطول  الترال 10 با کدام هر بلوك چهار يدارا

متر اجـرا   24× 13 ابعاد به ینیدر قطعه زم متریلیم 16قطر 
  .دیگرد

   يهاچکانقطره مشخصات-3جدول
  گرید مشخصات  )ساعت بر تریل( یاسم یآبده   نوع   يتجار نام

 شوینده خود و  فشار يکننده جبران  8 و 4  خطيرو  مینتاف
 شوینده خود و  فشار يکننده جبران  4 و 2  خطيرو  کروفالپریم

 شوینده خود و  فشار يکننده جبران  8 و 4  خطيرو  کرونا
 فشار و غیرخودشوینده با جریان آشفته کننده غیرجبران  روزنه 6 و 8  خطداخل  )یمیتنظ( آکسیوس
 آشفته انیجر با ندهیخودشو رهیغ و فشارکننده رجبرانیغ  8 و 4  خطداخل   )ریمس یطوالن(ایران دریپ 

 
 و الترال 40 فلد،یمان ازچهار یشیآزما ستمیس  

و  یاصلمهین يلوله قطر. شد لیتشک چکانقطره 1000
 10 فلدیمان هر از و بود متریلیم 32و  50 بیبه ترت فلدیمان

به هر  يجهت کنترل فشار آب ورود. شد منشعب الترال
 هیتعبلوله آبرسان  يو فشارسنج بر رو رفلکهیش ،بلوك

تانک  ،یشن لتریف کلون،یدروسیشامل ه هیتصف ستمیس.شد
 يمارهایت. شد نصب چاه از بعد یسکید لتریکود و ف

، )1S( یمعمول آب با ياریآب شاملمورد استفاده  یتیریمد
 و) 3S( ییدشویاس-ياریکودآب، )2S( ییدشویاس

درختان  یآب ازین به توجه با. باشد یم) 4S( ياریکودآب
روز و  سه ياریمرکبات در منطقه مورد مطالعه، دور آب

  .شد گرفته نظر درساعت هشت  ستمیکارکرد س ساعت
ها در تاریخ  چکان گیري آبدهی قطره اندازه  

تکرار و در  روزه 20 دوره هردر شروع و  11/04/1391
در شروع بررسی . پایان یافت 30/07/1391تاریخ 

تیمارهاي مختلف مدیریت آبیاري، الزم بود تا 
و رابطه آبدهی ) لحاظ ساخته ب(هاي اریب چکان قطره
 بیضر ریمقاداس بر این اس. ها شناسائی گردد چکان قطره

 یآبده توان و بیضر ریمقاد و) 1(رابطه  ساخت راتییتغ
)k  وx (استفاده مورد يهاچکانقطره از کی هر يبرا 

-چکانقطره از یخروج آب زانیم يریگاندازه با) 2(رابطه 

 .دیگرد نییتع متر 15 و متر 10 متر، شش يفشارها در ها
 فشار، )2(رابطه  ها چکان قطره یرابطه آبده نییاز تع پس

 انیو تا پا میمتر آب تنظ 10در  بلوكهر  يورود آب
زیرا در عمل تالش  .ماند یباقفشار ثابت  نیا يریگاندازه

شود تا میزان فشار در ابتداي الترال در این محدوده  می
چکان ها داراي حداکثر یکنواختی  تنظیم شود تا قطره

  . توزیع آب باشند
 ازین مورد يهاپارامتر همحاسب يبرادر ادامه   

 تحت هاچکانقطره آبدهی راتییتغ روند یبررس و یابیارز
 صورت به شیآزما ،مدیریت آبیاري مختلف يهاماریت اثر

با دو عامل آب در  یدر قالب طرح کامال تصادف لیفاکتور
- ياریکودآب ،ییدشویاس ،یمعمولآب (یتیریمدچهار سطح 

 سطحهشت در  چکانقطره و) ياریو کودآب ییدشویاس
 داخل ریمسیطوالن ،لیتر در ساعت هشتو  چهار مینتاف(

و  دو کروفالپریم ،لیتر در ساعت هشتو  چهار خط
لیتر در هشت و  چهار کرونا و لیتر در ساعت هشت
   .شد انجام تکرار هفت در) ساعت

هاي  چکان شود قطره همانطور که مالحظه می   
دلیل این امر غیر  .از مسیر بررسی خارج شدند آکسیوس

لحاظ ضریب ه ها ب چکان قابل قبول بودن این نوع از قطره
باشد که در ادامه بدان پرداخته خواهد  تغییرات ساخت می

مطابق روش توصیه شده  ،ییدشویاس منظور به.شد
درصد استفاده  98 کیسولفور دیاس از) 1388علیزاده، (

کاهش داده  5/6به  14/7از  ياریآب آب pH و شد
 بارکیروز  ستیهر ب و يا دوره بصورت ییدشویاس.شد
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) 2S(يمارهایت يهاچکانقطره آبدهی يریگاندازه از قبل
 ،کود قیمتدوال تزر يهاستمیس نیب از. شد اعمال) 3S(و
 ياریکودآب يبرا. شد انتخابتانک  لهیبه وس قیتزر ستمیس
 ستمیو به س هیتهازت  کودمحلول ) 4S(و ) 3S(يمارهایت

کود و پس از آن  قیتزر ابتدا )3S(ماریتدر . شد قیتزر
 )1S( یبا آب معمول ياریآب ماریدر ت. شد انجام ییدشویاس

پس از عبور از  ياریآب آب ،شاهد بود ماریکه به عنوان ت
 نیا وارد ،ییایمیش رییگونه تغ چیبدون ه هیتصف ستمیس
  .شد ماریت

  
  نتایج و بحث

بر گرفتگی قطرهمنظور بررسی تغییرات فشار  به  
و استفاده از  انجام شده هاي گیري اندازهاساس  برچکان، 
و استانداردها و معیارهاي گفته شده،  )2و 1(روابط 

 جینتا. شدند يبند طبقه چهار جدولمطابق  ها چکان قطره
 فشار ينما نیکمتر مینتاف يهاچکانقطرهکه  دهد ینشان م

)x (راتییفشار باعث تغ راتییتغ نیبنابرا. باشند یم دارا را 
-چکانقطره. نخواهد شدچکان  در این قطره آبدهی ادیز

نسبت به فشار  آبدهی راتییتغ نیشتریب ،ایران دریپ يها
اندك  رییدر صورت تغ بعبارتی دیگر. باشند یم دارارا 

بنابراین . باشد یم ادیچکان ز قطره یآبده راتییفشار، تغ
اساس  برگفت،  توان تحت شرایط یکسان مدیریتی می

 ها،چکانقطره ساخت راتییتغ بیفشار و ضر يمقدار نما
 وایران دریپ  کروفالپر،یم کرونا، م،ینتاف يها چکان قطره

  .رندیگ یم قرار پنج یال کی تیاولو در بیترت به آکسیوس
 آکسیوس يها چکان قطره فشار ينما چه اگر   

-چکانقطره یکیزیف ساختار علت به یول است، کم نسبتا

-قطره نیا یآبده فشار، رییاندك تغ با ،آکسیوس يها

 باال لیبدلبر این اساس،  .شد و یا تشدید میقطع  هاچکان
 ،آکسیوس يهاچکانقطره ساخت راتییتغ بیضر بودن

تا بتوان  کنار گذاشته شد شیها از ادامه آزما چکان قطره نیا
چکان و اثر  با دقت بیشتري به بررسی گرفتگی قطره

 چکانقطره هشت. تیمارهاي مدیریت آبیاري پرداخت
-دوره ياریآب تحت یابیارز يپارامترها یبررس يبرا گرید

 آنها يرو ياریآب تیریمد يها ماریتقرار گرفتند و  يا
  .شد اعمال

  اندازه گیري شده ساخت راتییتغ بیضر و فشار توان ،آبدهی معادله بیضر -4جدول
  قطره چکان Cv Cv  X kبر اساس  يبندطبقه

  )l/h4( مینتاف  77/62  014/0  79/5  متوسط
 )l/h4(ایران دریپ   96/1  85/4  4/24  قبولقابل ریغ تا یمعمول

  )l/h8( مینتاف  65/1988  0/.11  67/4  یعال
  )l/h8(ایران دریپ   12/0  62/5  78/21  قبولقابل ریغ تا یمعمول

  )l/h2( کروفالپریم  43/4  24/0  14/19  قبولقابل ریغ
  )l/h4( کروفالپریم  65/8  67/0  81/9  یمعمول
  )l/h8( کرونا  1452  46/0  15/7  یمعمول

  )l/h4( کرونا  38/24  53/0  84/5  متوسط
  روزنه 6 آکسیوس  39/94  91/0  9/101  قبول قابل ریغ
  روزنه 8 آکسیوس  448/1  45/0  65/172  قبول قابل ریغ

 
پس  شیدر طول مدت آزما یکاهش آبده نرخ  
 )5(جدول  و نتایج در مختلف محاسبه يمارهایاز اعمال ت
 مارهایت یبا گذشت زمان، در تمام یبطورکل .ارائه شد

 یول شد یآبده نرخ کاهش باعث هاچکانقطره یگرفتگ
کمتر از سایر  یآبده راتییتغ روند، )2S( ماریت در

براساس نتایج نمونه  .باشدیمتیمارهاي مدیریتی آبیاري 
ها  چکان و معیارهاي موجود، گرفتگی قطره) 1(آب جدول 

تواند ناشی از تاثیر توامان مواد فیزیکی و شیمیائی آب  می
  . باشد

 کاهش لیبدل )2S( تغییرات کم آبدهی در تیمار    
 منگنز باتیترک رسوب کاهش تاینها وي اریآب آب تهیدیاس
ی و لعا جینتا با کامل یهمخوان که باشد می آهن و

 باعث دیاس قیتزر )3S( ماریت در. دارد )2009(همکاران 
شد  هاچکانقطره اکثر یآبده کاهش نرخ بیش کاهش



 391/  1393/  2شماره /  28جلد / ب / نشریه پژوهش آب در کشاورزي 

 ماریاز ت شتریب یگرفتگ زانیم ياریکود آب لیبدل یول
ایجاد بعبارت دیگر کود باعث . باشد یم )2S( ییدشویاس

 که دهد یم نشان نتایج. ها شد چکان گرفتگی تمامی قطره
 ی، با آبدههاچکانقطره در یآبده کاهش نرخ راتییتغ

  . رابطه معکوس دارداسمی 
-قطرهکه  دهد ینشان م جینتا یبررس یبطورکل  

 .حساسیت کمتري به گرفتگی دارد شتر،یب یآبده با چکان
مربوط به  هاماریت همه در یآبده کاهش نرخ نیشتریب

که به  باشدیم ساعت در تریل دو کروفالپریم چکان قطره
 بر). 2009(شود ربط داده می چکانقطره نیا کمآبدهی 

میزان گرفتگی یا بعبارتی  نیکمتر ها، افتهی نیا اساس
. باشدیم) 2S( ماریت به مربوط یآبدهکاهش  نرخ کمترین

-قطره مارها،یت نیبمورد استفاده در  يها چکان قطره نیب از

 کاهش نرخ نیکمتر ساعت بر تریل هشت مینتاف چکان

 نیارسد  به نظر می. نشان داد را درصد) 53/2( یآبده
 زین و فشار یگ کنندجبران باال، یاسم یآبده لیبدل نتیجه

 جیناس یدهقانزیرا،  باشد  چکانقطره نیا بودن ندهیخودشو
 همچون ییها یژگیو نقش )2005( و همکاران

آشفته بودن  و فشار یکنندگجبران بودن، ندهیخودشو
  .دانند یم موثر هاچکانقطره یگرفتگ کاهش در را انیجر

تغییرات آبدهی  )2(بعنوان نمونه شکل    
لیتر بر ساعت را نشان می  )2(چکان میکروفالپر  قطره
مطابق این شکل کاهش نرخ آبدهی ناشی از گرفتگی . دهد

و ) 2S(درصد در تیمار  72/19چکان حداقل  این قطره
طی یکسال ) 4S(درصد در تیمار  29/26حداکثر 

دلیل اصلی کاهش نرخ آبدهی این قطره چکان، .باشد می
این ) 14/19(ضریب تغییرات ساخت نسبتا باالي 

  .چکان می باشد قطره

  
  l/h2 کروفالپریم چکانقطرهتغییرات آبدهی  -2شکل

  
 ریتحت تاث یکنواختی بیگذشت زمان ضر با    

 نیا. نمود دایپ یها، روند نزول چکان قطره یگرفتگو  نوع
 هاچکانقطره یگرفتگ درصدبا  یمنف یهمبستگ بیضر

 هاچکانقطرهتمامی  ).2009دوران و همکاران، ( دارد
 با سهیمقا در راباالتري  یکنواختضریب ی) 2S( ماریتدر
  . باشند می دارا گرید يهاماریت

  
 مختلف يهاماریت در شیآزما انیپا در هاچکانقطره یآبده کاهش درصد -5 جدول
1S 2S  3S  4S  نوع قطره چکان  
  )l/h4( مینتاف  82/10  21/7  01/6  69/7
 )l/h4(ایران دریپ   96/7  64/4  2/3  41/6
  )l/h8( مینتاف  08/7  06/5  53/2  32/6
  )l/h8(ایران دریپ   18/7  31/4  25/3  12/6
  )l/h2( کروفالپریم  29/26  23  72/19  35/25
  )l/h4( کروفالپریم  76/13  58/10  35/6  96/12
  )l/h8( کرونا  19/8  31/8  99/4  77/6
  )l/h4( کرونا  81/16  76/13  39/9  85/14
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 تحقیقاتو مطابق با  جیاساس نتا بر    

مورد  يها چکان قطره، عملکرد )1983(و کسنر  برالتز
که  دهد ینشان م ها افتهی). 6( لجدو شد يبند طبقهاستفاده 

 م،ینتاف و کرونا مدل يهاچکانقطره در یکنواختی بیضر

به نظر  . نداردبا هم  یتفاوت چندان ،یآبدههر دو  يبرا
بودن فشار و  کنندهجبران به رسد که این موضوع می

  .داد ارتباط ها چکان قطره نیا یندگیخودشو

  
  یکنواختی بیضر براساسها  چکان قطره يبند طبقه و یکنواختی بیضر -6جدول

  قطره چکان (%) UC راتییتغ UCبر اساس  يبندطبقه
  )l/h4( مینتاف  59/93 -  80/85  باال

 )l/h4(ایران دریپ   27/70 -  19/63  فیضع
  )l/h8( مینتاف  44/93 -  84/78  متوسط
  )l/h8(ایران دریپ   44/79 -  76/65  متوسط
  )l/h2( کروفالپریم  47/83 -  84/58  متوسط
  )l/h4( کروفالپریم  36/88 -  24/77  متوسط

  )l/h8( کرونا  44/93 -  56/85  باال
  )l/h4( کرونا  38/93-93/87  باال

  
 یتیریمد مختلف يمارهایت اثر یبررس منظور به  

جدول  شد انجام انسیوار هیتجز ،چکان قطره یگرفتگ بر
 و ياریآب تیریمدعامل  ریتاث که دهد یم نشان ها افتهی). 7(

 داریمعن اریبسو گرفتگی  یآبده رییدر تغ چکانقطره عامل
بودن  سو هم لیبدلدو عامل  نیمتقابل ا اثر یول باشد می
 قیطراز  هانیانگیم يسهیمقا. ستین دار یمعنشان اثر

 شد انجامدرصد  یک صیتشخدانکن در سطح  آزمون
 صیتشخسطح  درکه  دهد ینشان م ها افتهی). 8( جدول

با  يدار یمعن اریاختالف بس يدارا )2S( ماریتدرصد یک 
 ماریت اختالف نیهمچن. باشد یم) 4S(و ) 1S( يمارهایت
)3S( يمارهایبا ت  )1S(  و)4S( دار یمعن اریبس 
 بدون وبا ( حالت هر دراسیدشویی  نیبنابرا.ستین

بنابراین . شد  چکان باعث کاهش گرفتگی قطره) ياریکودآب
آبیاري  تیریمد ماریت و چکانقطره نوع کهتوان گفت  می
دار  تاثیر بسیار معنی یآبده کاهش نرخ زانیم گرفتگی و بر

  .دارد
  

 مختلف يمارهایقطره چکان در تآبدهی  انسیوار هیتجز -7جدول

  مربعات نیانگیم  يآزاد درجه  راتییتغ منابع
 473/0**  3  مدیریت آبیاري

 824/248**  7  چکانقطره
×  مدیریت آبیاري

 ns042/0  21  چکانقطره

 669/13  192  شیآزما يخطا
 412/4    راتییتغ بیضر

  درصدیک  صیتشخدر سطح  يداریمعن عدم و دار یمعن بیترت به nsو** 
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 مختلف يمارهایت و ها چکانقطره یهاآبده نیانگیم يسهیمقا جینتا -8جدول

  درصد یک صیتشخ سطح  ماریت
   مدیریت آبیاري

4S b970/5  
3S ab081/6 
2S  a160/6 
1S  b973/5  
    چکان قطره

  f98/3  ساعت بر تریل 4 مینتاف
 b76/8  ساعت بر تریل 4ایران دریپ 

  d69/7  بر ساعت  تریل 8 مینتاف
  a17/10  ساعت بر تریل 8ایران دریپ 

 h86/1  بر ساعت  تریل 2 کروفالپریم
 g57/3  بر ساعت  تریل 4 کرفالپریم

 c04/8  بر ساعت  تریل 8 کرونا
 e26/4  بر ساعت  تریل 4 کرونا

  گیري نتیجه
ممکن اسـت  که  دهد ینشان م پژوهش نیا یجنتا  

هاي آب دریافتی در ابتداي طراحی سیسـتم آبیـاري    نمونه
 رسـوب  لحـاظ  بـه  یگرفتگـ  جـاد یا لیپتانس فاقداي  قطره

، مرور زمانبا  ی، ولباشد میکلس سولفات و میکلس کربنات
 یگرفتگــ جــادیآهـن و منگنــز باعـث ا   بــاتیترک رسـوب 

 تیریمـد از طرفـی   .ها خواهد شد چکان شیمیائی در قطره
 قطره یگرفتگ و یآبده نرخ کاهش در یاساس نقش ياریآب

 ریتـاث  ییدشـو یاس مـار یت کـه  داد نشان ها افتهی. دارد چکان
ـ کودآب با وبدون (یگرفتگ کاهش بر يدار یمعن  دارد) ياری

ـ . شـود  یم یکنواختی بیضرحفظ  باعث و  نـوع  نیهمچن
 یگرفتگـ  شیافـزا  ای کاهش بر يدار یمعن ریتاث چکان قطره
 مـار یت و چکـان توان گفت که نوع قطره بطورکلی می. دارد
بـا  . دار دارد گرفتگی اثـر بسـیار معنـی    بر آبیاري تیریمد

د باغـداران منطقـه   شـو  یم شنهادتوجه به هدف تحقیق، پی
ضمن اسـتفاده از سیسـتم اسیدشـویی در ایسـتگاه کنتـرل      

 کرونا م،ینتاف يها چکان قطره از تیاولو بیترت ه،  بمرکزي
 .نمایندباال استفاده  یآبدهبا  کروفالپریم و
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