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چکیده
ارزیابی سامانههای آبیاری قطرهای با هدف اصالح و بهبود سامانههای اجرا شده صورت میگیرد .این تحقیق به منظور
ارزیابی سامانه آبیاری قطرهای باغات پسته منطقه مهوالت در استان خراسان رضوی ،طی سالهای  3131تا  3131انجام
گردید .برای جمع آوری دبی خروجیها ،مانیفولد یكی از قطعات در حال كار بطور تصادفی انتخاب شد .در این قطعه ،چهار
لولة فرعی (لترال) در طول مانیفولد به ترتیب در ابتدای مانیفولدفاصله یك سوم از ابتدا ،فاصله دو سوم از ابتدا و در انتهای
مانیفولدانتخاب شد .بر روی هر یك از لترالهای انتخاب شده دبی خروجیها در چهار نقطه اندازهگیری شد .محل انتخاب
اندازهگیری دبی خروجیها ،مشابه انتخاب لترالها در طول مانیفولد بود .محل اندازهگیری فشار در قطعه مورد آزمایش،
ابتدا و انتهای لترالهای انتخاب شده بود .حداقل فشار ورودی در مانیفولد ( )MLIPدر تمامی مانیفولدهای قطعات در حال
كار نیز اندازهگیری شد .نتایج نشان داد كه در سامانههای ارزیابی شده ،متوسط یكنواختی پخش آب بین  91/93تا
 39/31درصد متغییر بود كه بر اساس این شاخص ،سامانههای ارزیابی شده خوب تا عالی طبقه بندی شدند .متوسط
راندمان پتانسیل كمترین ربع بین  31/13تا  99/99درصد و متوسط راندمان كاربرد كمترین ربع بین  91/31تا 93/14
درصد متغییر بود كه بر اساس این شاخصها ،عملكرد سامانههای آبیاری قطرهای در باغات پسته مورد بررسی ،خوب
ارزیابی شده است.

واژههای کلیدی :ارزيابي عملکرد سامانه،راندمان کار بردآب ،دبي قطره چکان ،يکنواختي پخش آب
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*  -دريافت :ارديبهشت  1931و پذيرش :مرداد 1931
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پیری ( )1931در تحقیقي هشت سامانه آبیاری قطرهای را

مقدمه
در شرايط آب و هوايي ايران مشکل اصلي در
راه افزايش تولید محصوالت کشاورزی ،محدوديت منابع
آب ميباشد .لذا استفاده بهینه از آب به عنوان محور اصلي
توسعه در برنامههای دولت مورد توجه قرار گرفته است.
روشهای آبیاری قطرهای به لحاظ پتانسیل ايدهآل در توزيع
آب با راندمان باال يك راه حل مناسب جهت ا ستفاده
بهینه از منابع آب مي باشند ،به شرطي که انتخاب،
طراحي ،اجرا و بهرهبرداری سیستم آبیاری قطرهای با دقت
کافي و به طور اصولي انجام گیرد .شهرستان مهوالت با
سطح زير کشت افزون بر  ۳9هزار هکتار محصوالت
زراعي و باغي و تولید حدود  19۱هزار تن محصوالت
کشاورزی در مجموع  9درصد از تولیدات کشاورزی
استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.
حدود  011۱۱هکتار باغ پسته در اين شهرستان وجود
دارد که تولید ساالنه آنها  00۱۱۱تن پسته خشك ميباشد.
در حال حاضر حدود  ۳۱۱۱هکتار از باغات پسته منطقه
مهوالت تحت پوشش سیستم آبیاری قطرهای ميباشند
(کريمي.)1931 ،
با توجه به گسترش روز افزون سامانههای
آبیاری قطرهای در منطقه مهوالت ،بايستي نحوه عملکرد
اين سامانهها نیز مورد ارزيابي قرار گرفته تا با رفع نواقص
احتمالي در سامانههای موجود ،بتوان از حداکثر پتانسیل
آنها بهرهبرداری نمود و از طرفي راهبردهايي جهت توسعه
اصولي آبیاری قطرهای در منطقه معرفي گردد .مطالعه و
ارزيابي سامانه آبیاری برای مديريت آن روشن ميسازد که
آيا بهرهبرداری از سامانه کنوني را ادامه دهد يا آنرا بهبود
بخشد .از روی نتايج ارزيابي مي توان به اين نکته پي برد
که چگونه ميتوان بازده آبیاری در مزرعه را افزايش داده
و منشاء مشکالت موجود سامانه آبیاری را پیدا نمود .در
اين تحقیق صرفا به چگونگي عملکرد سامانه پرداخته شده
است .ارزيابي عملکرد سامانههای آبیاری قطرهای در
مطالعات متعددی در داخل و خارج از کشور مورد توجه
قرار گرفته است که به تعدادی از آنها اشاره مي شود.

در شهرستان سرباز مورد ارزيابي قرار داد .در اين تحقیق
پارامترهای ضريب يکنواختي ( ،)CUيکنواختي توزيع
( ،)DUراندمان پتانسیل کاربرد ( ،)PELQراندمان واقعي
کاربرد ( ،)AELQيکنواختي انتشار آب قطرهچکانها
) (EUو حداکثر اختالف فشار در چند راههها به ترتیب
 11/1 ،10/1 ،19/11 ،93/11 ،39/91و  ۳0/91درصد
محاسبه شد .بر اساس نتايج اين تحقیق ،مشکالت عمده
سامانههای آبیاری قطرهای کمبودن سطح خیس شده،
نامناسب بودن عمق آب آبیاری ،نامناسب بودن مقدار
فشار و توزيع غیريکنواخت آن و پايینبودن دانش و
مهارت کاربران سامانههای آبیاری قطرهای بوده است.
تحقیقي به منظور ارزيابي سامانههای آبیاری قطرهای در
شهرستان ابرکوه برای حصول کارکرد مناسب روشهای
آبیاری قطرهای انجام شد .نتايج در برخي موارد نشان داده
که باغداران با افزايش تعداد قطرهچکانهای هر درخت و
افزايش زمان آبیاری ،آب بیش از حد نیاز برای هر درخت
تأمین ميکنند که از طريق فرونشت عمقي و افزايش سطح
خیس شدگي تلفات چشمگیری را باعث ميشود.
باغهايي که به مراتب بیش از حد نیاز آبیاری
ميشدند ضريب پخش يکنواختي نسبتاً خوبي داشتند ولي
به دلیل تفاوت زياد در حداقل فشار ورودی لولههای
جانبي در مانیفلدها ،دارای بازده کاربرد آبیاری پايیني
بودند .در باغهايي که سامانه فیلتراسیون نسبتاً خوب عمل
ميکرد ،آبیاری بیش از نیاز بوده و در باغهايي که
فیلتراسیون مناسبي وجود نداشت ،آبیاری به مراتب کمتر
از حد مورد نیاز انجام ميشد .با توجه به نتايج اين
تحقیق ،شستشوی منظم سیستم فیلتراسیون و قطره چکان-
ها و تنظیم فشار مانیفولدها به منظور بهبود بازده سامانه
آبیاری قطرهای در منطقه پیشنهاد گرديد (شیران تفتي و
همکاران .)1930 ،زمانیان و همکاران ( )0۱1۳در تحقیقي
عملکرد سامانههای آبیاری میکرو را در ايران مورد ارزيابي
قرار دادند .نتايج اين تحقیق نشان داد که عملکرد اين
سامانهها در ايران پايین و ضعیف است .متوسط مقادير
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يکنواختي پخش آب ،ضريب يکنواختي آماری و ضريب

مورد بررسي ) (EUsبین  ۳9/1تا  90/9درصد متغیر بود و

تغییرات عملکرد قطرهچکانها در مناطق مختلف به ترتیب

به عبارتي عملکرد واحدها بر مبنای اين شاخص در

 11/9 ،10/9و  99/0درصد بدست آمد .مهمترين و عمده-

محدوده ضعیف تا خوب قرار داشت .راندمان پتانسیل

ترين مشکالت شناسايي شده در واحدهای آبیاری عبارت

کاربرد چارك پايین ) (PELQsدر سامانهها در محدوده

بود از :فشار کاری نامناسب ،گرفتگي قطرهچکانها و عدم

 ۳9/9تا  1۳/1درصد متغیر بود به طوری که فقط سامانه

آموزشهای الزم به کشاورزان .شاکر و همکاران ()1939

يکي از مزارع دارای عملکرد نسبتا خوب و در بقیه مزارع

سامانههای آبیاری قطرهای اجرا شده در باغهای استان

عملکرد سامانهها ضعیف بودند .راندمان کاربرد چارك

گلستان را مورد ارزيابي فني قرار دادند .با توجه به نتايج

پايین ) (AELQsدر سامانهها در محدوده  10/1تا 9۱

به دست آمده ،مقادير متوسط پارامترهای ضريب

درصد متغیر بود .آنها داليل پايین بودن عملکرد سامانهها

يکنواختي ) ،(EUضريب يکنواختي آماری ) ،(UCضريب

را توزيع نامناسب فشار در بین بلوكها ،اختالف فشار

کاهش راندمان) ،(ERFراندمان پتانسیل کاربرد )(PELQ

زياد بین مانیفلدها در داخل هر بلوك ،نامناسب بودن عمق

و راندمان واقعي کاربرد ) (AELQدر چارك پايین در

آب آبیاری و پايین بودن دانش و مهارت آبیاران و

سامانههای مورد ارزيابي به ترتیب  11 ،3۱ ،91 ،13و 19

مديريت ضعیف بهرهبرداری از سامانهها عنوان نمودهاند.

درصد محاسبه شدند که نشان از وضعیت متوسط سامانه-

موفقیت يك سامانه آبیاری قطرهای را طراحي دقیق و

های آبیاری در اين استان دارد .آنها به طورکلي مشکالت

اجرای مناسب ،تضمین خواهد نمود .در بیشتر مواقع

اصلي سامانههای آبیاری قطرهای را طراحي و اجرای

برقراری توأم اين دو شرط اتفاق نميافتد و سامانه قادر به

نادرست ،عدم شستشوی فیلترها ،گرفتگي و نامناسب

ارائه تمام پتانسیل خود نیست .با ارزيابي میداني هر چند

بودن تعداد قطرهچکانها ،تنظیم نکردن شیرفلکه ابتدای

وقت يك بار اين سامانهها و پايش وضعیت آنها ميتوان

مانیفلدها ،نامناسب بودن فشار و توزيع غیريکنواخت آن،

به نقاط ضعف و قوت آنها پي برده و زمینه بهرهبرداری

کم بودن سطح خیسشدگي و در مجموع ضعف شديد در

بهتر از آنها را با اصالح و اتخاذ شیوههای جديد مديريتي

مديريت بهرهبرداری از سوی کاربران اين سامانهها اعالم

فراهم نمود (چارلز و استوارت.)0۱۱1 ،

کردهاند.

وينست و دونالد ( )1391معتقدند ارزيابي
ذوالفقاران ( )1939با ارزيابي سامانههای آبیاری

آبیاری قطرهای به چند دلیل اهمیت دارد :طراح مطمئن

قطرهای در باغهای میوه در استان خراسان رضوی نتیجه

ميگردد که آيا سامانه وی منجر به يکنواختي توزيع آب

گرفت که درصد يکنواختي پخش آب در اين سامانهها 11

شده است يا نه استفاده کننده از چگونگي کار سامانه آگاه

درصد ،راندمان پتانسیل کمترين ربع  13درصد و راندمان

ميگردد و از اطالعات جمعآوری شده ميتوان برای

کاربرد کمترين ربع  11/1درصد ميباشد .در اين تحقیق

ارزيابي قسمتهای گوناگون سامانه بهرهگیری نمود.

راندمان آبیاری در  1درصد سامانههای ارزيابي شده در

اورتگا و همکاران ( )0۱۱0به منظور تعیین مشکالت

حد عالي ،در  19/1درصد در حد خوب ،در  01/0درصد

سامانههای آبیاری قطرهای و راهحلهای ممکن برای رفع

در حد نسبتا خوب و در  ۳9/۳درصد در حد ضعیف بود.

آنها و باال بردن راندمان اين سامانهها ،مطالعهای تحت

ولي اهری و همکاران ( )193۳در تحقیقي ديگر عملکرد

عنوان ارزيابي عملکرد سامانههای آبیاری محلي در مناطق

سامانههای آبیاری قطرهای شبکه آبیاری سد ستارخان

نیمه خشك اسپانیا انجام دادند .در اين مطالعه مشخص

شهرستان اهر را مورد ارزيابي فني قرار دادند .نتايج اين

شد که عمدهترين مشکل مربوط به فشار کارکرد پايین

تحقیق نشان داد که يکنواختي پخش آب در سامانههای

سامانهها بوده و علت آن به مسائلي از قبیل نامناسب بودن

 / 834بررسی عملکرد فنی سامانه آبیاری قطرهای در باغات پسته منطقه مه والت
ايستگاه پمپاژ و شبکه توزيع ،تمیز نکردن فیلترها و افت

مورد نظر با توجه به کیفیت آب و خاك و خصوصیات

فشار بر ميگردد .در تحقیقات و پژوهشهای ذکر شده،

اقلیم پرداخته شود.

اکثر محققین بر اين باورند که ارزيابي عملکرد فني
سامانههای آبیاری قطرهای هر چند وقت يك بار و پايش

مواد و روشها

وضعیت آنها میتواند نقاط ضعف و قوت آنها را نمايان

اين تحقیق در شهرستان مهوالت با موقعیت

کرده و زمینه بهرهبرداری بهتر از آنها را با اصالح و اتخاذ

جغرافیايي  19درجه و  01دقیقه تا  13درجه و  1دقیقه

شیوههای جديد مديريتي فراهم نمايد .بعضي از باغداران

طول شرقي از نصفالنهار مبدا و  9۳درجه و  ۳دقیقه تا

منطقه مهوالت از عملکرد و کارايي سامانه آبیاری قطرهای

 91درجه و  1دقیقه عرض شمالي از خط استوا انجام شده

در باغات پسته خود ناراضي هستند .اين نارضايتيها و

است .شهرستان مهوالت در قسمت مرکزی استان خراسان

نگرانیهای موجود ممکن است باعث عدم پذيرش و

رضوی قرار گرفته است و از شمال به شهرستان تربت

استقبال ساير باغداران برای اجرای اين سامانه گردد .با

حیدريه ،از جنوب به شهرستان گناباد ،از شرق به

توجه به اين توضیحات و براساس توصیههای حاصل از

شهرستان رشتخوار و از سمت غرب به شهرستان کاشمر

نتايج تحقیقات ذکر شده ،ارزيابي فني سامانههای آبیاری

محدود شده است.

قطرهای در باغات پسته منطقه مذکور ضرورت دارد .لذا

در اين تحقیق شش سامانه آبیاری قطرهای

تعیین نقاط ضعف اين سامانهها و تبديل آنها به نقاط قوت

(طوری که نماينده تمام اراضي تحت پوشش اين سامانه

جهت رفع چالشهای مذکور (به منظور جلوگیری از جمع-

در منطقه باشد) در شش باغ پسته مورد ارزيابي قرار

آوری اين سامانهها از سطح باغات پسته توسط باغداران)

گرفت .مشخصات باغها در جدول  1آمده است .الزم به

الزم و ضروری بود .اين تحقیق صرفا جهت بررسي

ذکر است که تمامي سامانههای آبیاری انتخاب شده برای

چگونگي عملکرد فني سامانه آبیاری قطرهای در باغات

ارزيابي ،آبیاری قطره ای بابلر بوده است .در اين سامانهها

پسته انجام شده است .در صورتي که سامانههای ارزيابي

برای هر رديف درخت ،يك رديف لوله و برای هر

شده مشکلي از نظر فني و مديريتي نداشته باشند ،بايستي

درخت يك عدد بابلر در نظر گرفته شده است (جدول

در تحقیق ديگری به بررسي عدم تطابق سامانه با گیاه

.)1

جدول  -1مشخصات سامانههای ارزیابی شده
شماره

نام مالک

سامانه

1
2
9
7
5
6

نوید قهرمان
عباسعلی زاهدی
غالمی مقدم
محسن محلوجی
علیاصغر عباسپور
ملیحه نیک مهر

مساحت

سال تجهیز به

دبی

فشار طراحی

فشار در ایستگاه

باغ ()ha

سامانه قطرهای

قطرهچکان )(l/hr

(بار)

پمپاژ (بار)

74/5
6
1/8
14/5
97
9/9

1931
1930
1931
1930
1930
1984

45
45
45
120
125
45

2
2
2
2/5
2/5
2

0/8
1/1
0/4
0/7
0/4
0/6

فواصل کاشت

4*5 ،6*5 ،4*7
7*9
6*5
6*6
5*7
5*5

وسايل مورد استفاده برای جمعآوری دادهها

جهت قرائت حجم آب جمعآوری شده ،کرنومتر و

عبارتند از :فشارسنج متصل به يك رابط که در انتهای آن

ظروف مناسب جهت نمونهبرداری از آب مانند بطری

يك سه راهي نصب گرديده است ( Tشکل) ،فشار سنج

نمونهبرداری دربدار با حجم مناسب .انجام ارزيابي در

معمولي برای اندازهگیری فشار بین ادوات هد کنترل

اين تحقیق بر اساس روش اجرايي ارائه شده در کتاب

مرکزی ،ظرف مدرج با گنجايش چهار لیتر ،استوانه مدرج

ارزيابي سیستمهای آبیاری مزارع (ترجمه قاسم زاده

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 23شماره 837 /7231 /2
مجاوری )1913 ،انجام شده است .برای اجرای اين تحقیق

ورودی در سامانه در حال کار باشد ،انجام چنین تنظیمي،

ابتدا مانیفولد يکي از قطعات در حال کار (که به آن قطعه

ضروری است .مقدار ضريب تصحیح دبي ) (DCFاز

مورد آزمايش گفته ميشود) از هر سامانه بطور تصادفي

رابطه زير محاسبه شد (مريام و کلر:)1319 ،
)2.5 × MLIP(avg

انتخاب شد .در اين قطعه ،چهار لولة فرعي (لترال) در
طول لولة اصلي (مانیفولد) بهترتیب در ابتدای مانیفولد،

()1

____________________________________________= DCF
)MLIP(avg) + 1.5 × MLIP(A

فاصله يك سوم از ابتدای مانیفولد ،فاصله دو سوم از
ابتدای مانیفولد و در انتهای مانیفولد انتخاب گرديد .بر

) ،MLIP(avgمتوسط حداقل فشارهای ورودی در

روی هر يك از لترالهای انتخاب شده دبي قطرهچکانها

لترالهای سامانه

در چهار نقطه اندازهگیری شد .محل انتخاب اندازهگیری

) ،MLIP(Aحداقل فشار ورودی در لترالهای مانیفولد

دبي خروجيها ،مشابه انتخاب لترالها در طول مانیفولد

مورد آزمايش

بود .محل اندازهگیری فشار در قطعه مورد آزمايش ،ابتدا و

در صورتیکه توان دبي قطره چکان ) (xشناخته شده

انتهای لترالهای انتخاب شده ،بوده است .در اين مرحله

باشد ،ميتوان از رابطه ( )0نیز برای محاسبه ضريب

هشت قرائت فشار و  11اندازهگیری دبي برای

تصحیح دبي استفاده نمود (مريام و کلر.)1319 ،
x

خروجیهای مجزا در  11مکان متفاوت بدست آمد .حداقل
فشار ورودی در مانیفولد ( )MLIPدر تمامي مانیفولدهای

)MLIP(avg
= DCF

()0

قطعات در حال کار اندازهگیری شد .با استفاده از اندازه-

)MLIP(A

گیرهای بعمل آمده از فشار در لترالها و دبي قطرهچکان-

در اين تحقیق از رابطه  1برای محاسبه ضريب تصحیح

ها ،در قطعه مورد آزمايش و حداقل فشار در قطعات در

دبي استفاده شده است.

حال کار ،عوامل ارزيابي فني سامانهها (يکنواختي توزيع
آب ،راندمان بالقوه و راندمان واقعي کاربرد آب) که در

ضریب کاهش راندمان)ERF(3

ذيل به طور مختصر به آنها اشاره شده ،محاسبه گرديد.
اين عوامل برای تعیین بازده واقعي سامانه در زمان بهره-

اگر فشار ورودی مانیفولد به درستي تنظیم نشده
باشد ،راندمان پتانسیل کاربرد کل سامانه کمتر از راندمان

برداری ،پاسخ به اين پرسش که سامانه با چه توان بالقوه-

پتانسیل کاربرد مانیفولد مورد آزمايش ميگردد .تخمین

ای ميتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد و چگونگي توزيع

فاکتور کاهش يکنواختي) (ERFاز طريق استفاده از

آب در سطح باغ توسط سامانه محاسبه ميشوند .پارامترها

 MLIPدر مسیر هر يك از مانیفولدها میسر است (مريام

و شاخصهای مختلف ارزيابي در دستورالعملهای بیان

و کلر:)1319 ،

شده عبارتند از:
()9

)MLIP(avg) + 1.5 × MLIP(min
=ERF
)2.5× MLIP(avg

ضریب تصحیح دبي)DCF(2

علت تعیین اين ضريب اين است که بتوان
میانگین دبي نقاط خروجي مانیفولد مورد آزمايش را
تنظیم نمود .چنانچه حداقل فشار ورودی در مانیفولد

که در اين رابطه:
) MLIP(minحداقل فشار ورودی در لترالهای سامانه
ميباشد .اگر توان قطره چکان مشخص باشد فرمول ۳

مورد آزمايش بیشتر يا کمتر از میانگین حداقل فشار
. Discharge Correction Factor

2

. Efficiency Reduction Factor

3
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روش دقیقتری برای برآورد  ERFميباشد (مريام و کلر،

که در اين رابطه:

:)1319

 ،Qnمتوسط دبي تمام خروجیهای اندازهگیری شده در

x

)MLIP(min

=

()۳

ERF

)MLIP(avg

ناحیه مورد آزمايش است.
اگر دبيهای اندازهگیری شده به ترتیب نزولي
مرتب شوند ميتوان مقدار دبي کمترين ربع ) (Qn/4را

در مواردی که تغییرات فشار نسبتاً اندك و x

تقريباً برابر با  ۱/1باشد ،دو رابطه  9و  ۳مقدار يکساني از
 ERFرا نشان ميدهند .ولي برای تغییرات فشار بیشتر از
 0۱درصد و يا  xبیشتر از  ۱/1يا کمتر از  ،۱/۳تفاوت دو
مقدار  ERFمحاسبه شده از روابط ( )9و ( )۳قابل
مالحظه ميباشد .در اين تحقیق از رابطه  9برای محاسبه
ضريب کاهش راندمان استفاده شده است.

بدست آورد که عبارتست از :میانگین پائینترين ربع دبي-
های اندازه گیری شده.
ضريب يکنواختي آماری نیز از فرمول زير محاسبه شده
است (شاکر و همکاران:)1939 ،
()1
در فرمول :1
 Sqانحراف معیار دبيهای اندازه گیری شده و  SUمقدار

دبي سامانه ) ،(Qsدبي کمترین ربع ) (Qn/4و ضریب
تغییرات دبي ()CV

با توجه به مقادير اندازهگیری شده دبي در قطعه
مورد آزمايش ،دبي سامانه از رابطه زير بدست آمد (مريام
و کلر:)1319 ،

يکنواختي آماری آنهاست.
طبقهبندی سامانههای آبیاری قطرهای بر اساس
مقادير يکنواختي آماری پخش آب ) (SUبا دو روش
انجمن مهندسان کشاورزی آمريکا ( )0۱۱9و کاپرا و
سايکلون ( )1339در جدول  0آمده است.

Qs = Qn×DCF

()1

جدول  -2طبقه بندی سامانه های آبیاری قطرهای بر اساس مقادیر یکنواختی آماری
)SU (%

)ASAE (2003

)Capra and Scicolone (1998

>60
60 -40
40 -41
41 -80
80 - 83
83 -30
< 30

غیرقابل قبول
ضعیف
قابل قبول
قابل قبول
خوب
خوب
عالی

کم

یکنواختي پخش یا انتشار آب)EU(4

متوسط
زیاد

که در آن دبي کمترين ربع سامانه از رابطه زير بدست آمد.

برای مشخص شدن نحوه کار کرد سامانه ،يکنواختي
پخش يا انتشار آب از فرمول زير محاسبه شد.

()9

Qs(n/ 4) = Qn/4 × DCF

ضوابط عمومي مقادير  EUبرای سامانه آبیاری قطرهای که
کارکردی برابر يك سال يا بیشتر داشته باشد ،به قرار

()1

جدول زير است:

. Emission Uniformity

4
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جدول  -3ضوابط عمومی مقادیر  EUبرای سامانه آبیاری قطرهای (قاسم زاده مجاوری)1331 ،
یکنواختی پخش آب در سامانه

بازده سامانه

< %30
%80-%30
%40-%80
>%40

عالی
خوب
نسبتاً خوب
ضعیف

الزم به ذکر است دو شاخص  EUو  USدو معني

پتانسیل کاربرد کمترين ربع سامانه ) (PELQsرا از رابطه

متفاوت دارند EU ،انحراف از شرايط متوسط را نشان

زير بدست آورد (مريام و کلر:)1319 ،
PELQs = ERF × PELQm

ميدهد و  USمقايسه قسمتي از زمین که کم ترين آب را

()11

دريافت کرده با جايي که متوسط آبدهي را دريافت کرده

و يا اينکه :

است (علیزاده.)1999 ،

()10

PELQs = ۱/3×ERF× EUm

در اين تحقیق از رابطههای  11 ،1۱و  10استفاده شده
راندمان پتانسیل کاربرد کمترین ربع)PELQ(5

است.

بازده پتانسیل کاربرد کمترين ربع که به اختصار
 PELQنامیده ميشود اشاره به عملکرد يك سامانه دارد

راندمان کاربرد کمترین ربع )AELQ(7

که مديريت آن نسبتاً خوب بوده و آبیاری نیز مناسب

بازده کاربرد کمترين ربع نشان دهنده اين است

انجام ميشود PELQ .در سامانههای آبیاری به صورت

که يك سامانه آبیاری در مزرعه تا چه اندازه خوب کار

زير تعريف ميشود (مريام و کلر:)1319 ،

ميکند.
()19

()3
در اين رابطه:
 M1میانگین کمترين ربع عمق نفوذ ،زماني که آبیاری
برابر  MADباشد M2 ،میانگین عمق آب آبیاری و
 MAD1کمبود رطوبت مجاز خاك است.
به عنوان يك قاعده کلي ،نقاطي از مساحت
زمین که کمترين آب را دريافت ميکنند ،بايد حدوداً با
 1۱درصد آب بیشتر از تبخیر و تعرق و يا ( SMDکمبود
رطوبت خاك) تخمیني ،آبیاری شوند .لذا برای يك سامانه
آبیاری قطرهای PELQ ،برابر است با :
()1۱

PELQ = ۱/3 × EU

که اگر در رابطه فوق  ،EUيکنواختي پخش آب
مانیفولد در قطعه مورد آزمايش باشد ،مقدار PELQ
راندمان پتانسیل کاربرد کمترين ربع مانیفولد در قطعه
مورد آزمايش خواهد بود .بنابراين ميتوان راندمان
. Potential Efficiency of Low Quarter
. Management Allowable Deficit

که در اين رابطه M3میانگین يك چهارم کمترين عمق آب
ذخیره شده در ناحیه ريشه ها مي باشد.
زماني که میانگین عمق آب نفوذ کرده در خاك
در يك چهارم کمترين نمونه ها از  SMDبیشتر
باشد  AELQرا نیز ميتوان به شکل زير نوشت:
()1۳
از آنجايي که در اين سامانه هیچ موردی برای تلف شددن
آب از طريق تبخیر و يا بادبردگي در مناطقي کده کمتدرين
آب را بدلیل آبیاری کمتر از نیاز دريافت ميدارند ،وجدود
ندددارد (مريددام وکلددر )1319 ،در نتیجدده راندددمان کدداربرد
کمترين ربع سامانه با توجه بده فرمدول زيدر محاسدبه مدي
شود .در اين تحقیق از رابطه  11استفاده شده است.
()11

AELQs = ERF × EUm

5
6

. Actual Efficiency of Low quarter

7
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نمونه ،نتايج حاصل از اندازهگیری دبي و فشار در سامانه

نتایج

شماره  1در جدول  ۳آمده است .متوسط دبي و فشار

نتایج حاصل از اندازهگیری دبي و فشار در سامانههای

اندازهگیری شده در سامانههای ارزيابي شده در جدول 1

ارزیابي شده

آمده است .عوامل ارزيابي سامانهها با توجه به دادههای

به منظور شناخت عملکرد سامانههای آبیاری

اندازهگیری شده دبي و فشار در سامانههای ارزيابي شده

قطرهای و نواقص احتمالي موجود در سامانههای اجرا

محاسبه شد که نتايج آن در جدوهای شماره  1و  1آمده

شده ،اندازهگیریهای مستقیمي از میزان دبي خروجیها و

است.

فشار در سامانههای انتخاب شده صورت گرفت .به طور

جدول  -4نتایج حاصل از اندازهگیری دبی ) (l/hو فشار ) (barدر سامانه شماره 3
محل لوله های فرعی روی مانیفولد
محل قطرهچکانها روی

ورودی

یک سوم

دوسوم

انتهای

لوله فرعی

مانیفولد

مانیفولد

مانیفولد

مانیفولد

دبی
76/00
72/00
75/60
75/60

ابتدای لوله فرعی
یک سوم
دو سوم
انتهای لوله فرعی

فشار
0/50

0/70

فشار
0/95

دبی
79/00
73/50
79/80
54/00

دبی
76/00
62/70
75/00
74/70

0/90

فشار
0/95

دبی
72/00
75/00
54/6
61/80

0/90

فشار
0/95

0/90

جدول  -5متوسط دبی و فشار اندازهگیری شده در سامانههای ارزیابی شده
شماره

دبی اسمی بابلر

دبی متوسط اندازهگیری شده

فشار متوسط مانیفولد آزمایشی

سامانه

)(l/h

)(l/h

)(m

1
2
9
7
5
6

45
45
45
120
125
45

74/24
57/04
59/30
41/10
107/27
78/49

9/51
6/01
9/48
1/26
7/91
9/85

جدول  -3محاسبه عوامل ارزیابی سامانههای آبیاری قطره ای انتخاب شده
شماره سامانه

)MLIP(avg
)(bar

)MLIP(A
)(bar

DCF

)MLIP(min
)(bar

ERF

)Qn (l/h

Qn/4
)(l/h

Sq

SU
)(%

1
2
9
7
5
6
متوسط

0/98
0/64
0/94
0/14
0/75
0/75

0/95
0/60
0/26
0/15
0/70
0/95

1/05
1/04
1/22
1/08
1/04
1/15

0/90
0/55
0/25
0/19
0/95
0/90

0/84
0/83
0/81
0/86
0/84
0/80

74/24
57/04
59/30
41/10
107/25
78/49

79/80
52/50
78/90
67/95
88/5
79/00

5/44
1/96
7/08
10/75
12/37
6/31

84/80
34/73
32/79
85/90
84/53
85/81
83/70

فاکتور تصحیح دبي ) (DCFو فاکتور کاهش راندمان

پتانسیل کمترين ربع ) (PELQsو راندمان کاربردی

) (ERFبر اساس حداقل فشارهای اندازهگیری شده

کمترين ربع ) (AELQsمحاسبه و نتايج آن در جدول 1

محاسبه شدهاند .با استفاده از اين فاکتورها ،دبي سامانه

آورده شده است.

) ،(Qsيکنواختي پخش آب در سامانه ) ،(EUsراندمان
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جدول  -7نتایج حاصل از محاسبات عوامل ارزیابی در سامانههای مورد بررسی
شماره سامانه

Qs
)(l/h

EUm
)(%

PELQm
)(%

PELQs
)(%

)AELQs (%

1
2
9
7
5
6

73/62
54/68
65/61
46/50
111/55
56/07

32/66
34/10
83/61
30/50
87/83
84/62
30/70

89/0
84/93
80/65
81/75
46/70
48/86
81/96

42/56
44/48
65/92
40/05
66/74
69/03
63/21

80/61
86/72
42/58
44/89
49/85
40/10
46/30

متوسط

بحث و نتیجه گیری
ضریب تصحیح دبي ) (DCFو ضریب کاهش راندمان
)(ERF

فشار کارکرد بابلرها
متوسط فشار اندازهگیری شده در مانیفولد
آزمايشي سامانههای شماره يك تا شش به ترتیب ،9/11

با توجه به نتايج ارائه شده در جدول  ،1مقدار

 ۳/91 ،1/01 ،9/19 ،1/۱1و  9/91متر بدست آمد (جدول

ضريب تصحیح دبي در سامانههای شماره  1 ،۳ ،9 ،0 ،1و

 )1که در مقايسه با مقدار فشار مورد نیاز بابلرها (جدول

 1به ترتیب  1/۱1 ،1/۱9 ،1/00 ،1/۱1 ،1/۱1و 1/11

 )1به ترتیب  90/11 ،3۳/31 ،9۳/99 ،11/31 ،91/31و

بدست آمد .در سامانههايي که اين مقدار بیشتر از يك

 9۳/1۱درصد کاهش داشته است .لذا در تمامي سامانه-

است ،نشان دهنده کمتر بودن فشار مانیفلد تحت آزمايش

های مورد بررسي فشار سامانه پايینتر از فشار متوسط

از فشار متوسط کل سامانه است (شاکر و همکاران،

مورد نیاز برای کارکرد مناسب بابلر بوده است .بر اين

)1939؛ اما به طور متوسط مقدار  DCFبه يك نزديك بود

اساس فشار اندازهگیری شده در اين سامانهها با فشار

که نشان از باالبودن يکنواختي پخش آب در سامانههای

مورد نیاز بابلرهای استفاده شده در آنها تطابق ندارد .فشار

ارزيابي شده ،دارد .با توجه به جدول  ،1نتايج نشان مي-

در ايستگاه پمپاژ در سامانههای شماره  1تا  1به ترتیب

دهند که مقادير  ERFبرای اکثر سامانههای ارزيابي شده

 1/1۳ ،۳/۱9 ،1/1۳ ،11/00 ،9/11و  1/10متر بدست آمد

کم مي باشد.

که نسبت به فشار طراحي بابلرها (جدول  )1به ترتیب
 11/33 ،9۳/۱۱ ،1۳/33 ،۳۳/39 ،13/33و  13/33درصد

یکنواختي پخش ) (EUو یکنواختي آماری )(SU

براساس مطالعات مريام و کلر ( )1319سامانه-
های آبیاری که دارای يکنواختي پخش بیش از  3۱درصد

کاهش داشته است .لذا فشار نامناسب موجود در سامانهها
يکي از مشکالتي است که در سامانههای ارزيابي شده
مشاهده گرديد.

باشند ،در وضعیت عالي ،بین  9۱-3۱درصد ،خوب ،بین
 1۱-9۱درصد ،متوسط و کمتر از  1۱درصد دارای

دبي خروجي ها از بابلرها

وضعیت ضعیف ميباشند؛ بنابراين بر اين اساس و با

متوسط دبي اندازهگیری شده در مانیفولد

توجه به جدول  ،1از  1سامانه ارزيابي شده ،سه سامانه در

آزمايشي سامانههای شماره يك تا شش به ترتیب ،۳1/01

وضعیت عالي و سه سامانه در وضعیت خوب قرار دارند.

 1۱۳/0۳ ،11/1۱ ،19/3۱ ،1۳/۱1و  ۳9/19لیتر در ساعت

ضريب يکنواختي آماری محاسبه شده در جدول  1نشان

بدست آمد (جدول  )1که در مقايسه با مقدار اسمي دبي

ميدهد که از شش سامانه آبیاری قطرهای ارزيابي شده ،دو

در بابلرهای استفاده شده در اين سامانهها به ترتیب

سامانه در وضعیت عالي و چهار سامانه در وضعیت خوب

 11/11 ،۳۱/11 ،09/19 ،01/31 ،91/31و  91/۱9درصد

قرار دارند.

کاهش داشته است .لذا دبي اندازهگیری شده در اين

 / 834بررسی عملکرد فنی سامانه آبیاری قطرهای در باغات پسته منطقه مه والت
سامانهها با دبي اسمي بابلرهای استفاده شده در آنها تطابق

سیستمهای مورد بررسي میتواند به چند عامل بستگي

خوبي ندارد .دلیل اصلي پايین بودن مقادير دبي بابلرها،

داشته باشد ،که عبارتند از :کم بودن مساحت طرحها

پايین بودن فشار بهرهبرداری از آنها مي باشد.

ومتناسب با آن خطای کم در برداشت دادهها ،طراحي
صحیح و اجرای مناسب اين طرحها وکم بودن سالهای

راندمان واقعي کمترین ربع ) (AELQو راندمان پتانسیل

بهرهبرداری از طرحها .نتايج بدست آمده از اين تحقیق با

کمترین ربع )(PELQ

نتايج پژوهشهای آکار و همکاران ( ،)0۱1۱نوشادی

راندمان کاربرد کمترين ربع نشان دهنده اين

وقائمي (  )1931و شاکر و همکاران ( )1939مطابقت

است که يك سامانه آبیاری در مزرعه تا چه اندازه خوب

دارد .در تمامي طرحهای مورد بررسي ،فشار سیستم

کار ميکند .حداکثر مقدار راندمان  AELQاز سامانه

پايینتر از فشار متوسط مورد نیاز برای کارکرد مناسب

شماره دو و به مقدار  91/۳0درصد بدست آمد .میانگین

بابلر بود .لذا فشار کم و پايین تر از نرمال موجود در

مقدار  AELQدر سامانههای ارزيابي شده 11/39 ،درصد

سیستمها يکي از مشکالتي است که در طرحهای ارزيابي

حاصل شد؛ بنابراين به طور کلي وضعیت راندمان

شده مشاهده گرديد .نتايج حاصله با نتايج پژوهشهای

کاربردی کمترين ربع در کل سامانههای ارزيابي شده

نوشادی و قائمي ( ،)1931دستکه ( ،)1931پیری (،)1931

مناسب بوده است .راندمان پتانسیل کاربرد کمترين ربع

شاکر و همکاران ( ،)1939زمانیان و همکاران (،)0۱1۳

اشاره به عملکرد يك سامانه دارد که مديريت آن نسبتاً

اورتگا و همکاران ( )0۱۱0و بامداد ماچیاني و همکاران

خوب بوده و آبیاری نیز مناسب انجام شود .حداکثر مقدار

( )1939مطابقت دارد .دبي اندازهگیری شده در اين

راندمان  PELQاز سامانه شماره دو و به مقدار 11/19

طرحها با دبي اسمي بابلرهای استفاده شده در آنها تطابق

درصد بدست آمد .میانگین مقدار  PELQدر سامانههای

خوبي ندارد .دلیل اصلي پايین بودن مقادير دبي بابلرها،

ارزيابي شده 13/01 ،درصد حاصل شد .بنابراين به طور

پايین بودن فشار بهرهبرداری از آنها بود .در مجموع نتايج

کلي وضعیت راندمان پتانسیل کاربرد کمترين ربع در کل

به دست آمده از اين پژوهش نشان داد که سامانههای

سامانههای ارزيابي شده مناسب بوده است .نتايج اين

آبیاری قطرهای مورد بررسي به طور میانگین در وضعیت

تحقیق نشان داد که راندمان آبیاری در طرحهای ارزيابي

خوبي از نظر کارايي و يکنواختي پخش آب قرار دارند.

شده خوب و مطلوب بود .يکنواختي پخش باال در
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Abstract
Evaluation of drip irrigation systems is performed to improve systems
performance. In order to investigate the performance of drip irrigation system in
pistachio orchards of Mahvalat region in Khorasan Razavi province, the drip
irrigation systems in operation was evaluated during 2014-2015. At first, the
general specifications of the selected irrigation systems were recorded and then
emitters discharge and pressure were measured in the operating parts. In each
system, one manifold was randomly selected and four lateral pipes located at the
beginning, one-third, two thirds, and end of each manifold were selected. Emitters
discharges at the beginning, one-third, two thirds and end of each lateral pipes and
pressure at the beginning and at the end of the lateral pipes were measured in the
all selected manifold pipes. Also, the minimum lateral inlet pressure at each
manifold was identified by measuring the flow pressure of the all lateral inlets.
Results showed that the water Emission Uniformities of the systems (EU) were
within the range of 84.89 to 97.10 percent and the systems performances based on
this index were classified as good to excellent. Potential application efficiencies
of the low quarter of the systems (PELQs) varied from 63.09 to 77.78 percent.
Application efficiencies of low quarter of the systems (AELQs) were in the range
of 70.10 to 86.42 percent. Based on PELQs and AELQs indexes, the performance
of drip irrigation systems in the studied pistachio orchards were good.
Keywords: Evaluation of performance, Application efficiency, Emission Uniformity, Emitter
discharge
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