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 هچكيد

متفاوت  حساسيت و ها سيستم اين در فشار تغييرات اما. است موضعي آبياري هاي سيستم کارآيي افزايش عامل مهمترين ها گسيلنده مطلوب عملكرد
 دريپاردار  لولاه  ،(PCOD-4) فشاار  کننده کنترل هاي گسيلنده پژوهش، اين در. گردد مي آب توزيع يكنواختي عدم بروز به اين تغييرات باعث ها گسيلنده

(PCID-4)، متغير دبي چكان قطره (OD-V) بابلر و (B-60)، استاندارد انجمن مبناي بر هستند، بهينه کارآيي داراي که فشاري محدوده تعيين جهت 
 نبوده مطلوب OD-V چكان قطره عملكرد فشارهاي آزمايش، کليه در که داد نشان نتايج مطالعات. شدند ارزيابي ASAE)) آمريكا کشاورزي مهندسان

 عملكرد و هستند بهينه بار 5/2 و 2 فشارهاي در نيز B-60  گسيلنده و 5/1 و 1 فشارهاي در PCID-4 و PCOD-4 گسيلنده يكنواختي پارامترهاي و
 مشابه بطور و گردد استفاده فشاري بهينه شرايط در مذکور هاي گسيلنده از دش پيشنهاد بنابراين. بوده است کمتر از مقدار مورد انتظار فشارها ساير در آنها
 .گيرد قرار آبياري سيستم مديريت و طراحي مبناي حاصله نتايج و تعيين شده بهينه فشاري بازه آزمايشگاهي، آزمون طي ابتدا نيز ها گسيلنده ديگر براي

 

 فشار ، موضعي آبياري سيستم آب، پخش يكنواختي گسيلنده، های کليدی:واژه

 

   1 مقدمه

 راه يا   باا   راندمان با آب توزيع نحوه نظر خرد آبياري از روش
 هاا  گسايلنده . باشاد  ماي  آب مناابع  از بهيناه  استفاده براي مناسب حل

 سيستم در يكنواختي ايجاد جهت آبياري سيستم خرد بخش مهمترين
هااي   هماه گسايلنده   بايسات  مي آل ايده حالت در و شوند مي محسوب
باشاند درحاليكاه عماچن چناين نيسات       يكساني آبدهي داراي سيستم

(Guan et al, 2013) .يا   در رانادمان  اينكاه  باه  توجاه  با بنابراين 
 بااه سيسااتم موفقياات و توزيااع يكنااواختي بااه خاارد آبياااري سيسااتم

 بايسات  ماي  دارناد  بساتگي  گسيلنده هيدروليكي و فيزيكي مشخصات
. (Al-Amoud, 1995)شاود   بررسي ها چكان قطره در جريان تغييرات

 واحاد  يا   از هاا  گسيلنده آبدهي عمل اظهارات سولومان در طبق اما
 دو. (Solomon, 1979)اسات   متفااوت  ديگار  واحد به نسبت آبياري
 از عبارتناد  هاا  چكان قطره در آب توزيع بر يكنواختي موثر اصلي عامل

 بعبارت يا ارتفاع تغييرات و اصطكاک افت از آمده بوجود فشار تغييرات
ضاريب تغييارات سااخت      ديگري و سيستم شرايط هيدروليكي ديگر

(C.V) آنها  گرفتگي و ساختاماني هاي نارساايي اثر در ها چكان قطاره
(Wu and Gitlin, 1974) . 
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بادول و همكاران، طي يا  مطالعاه تجرباي عملكارد ساه ناوع       
ليتر در ساعت را با استفاده از دو  8و  4، 2چكان با آبدهي اسمي  قطره

گياري   هااي انادازه   روش متداول در بررسي آزمايشگاهي شاامل روش 
 قطعياات عاادم و يكنااواختي ترتيبااي و همزمااان بررسااي و وضااعيت

نمودند. نتاايج مطالعاات ايشاان     هم مقايسهبا  را روش دو گيري اندازه
و عدم قطعيت  (CV)چكان  نشان داد که ضريب تغييرات ساخت قطره

تر اسات و   هاي آزمايش پائين گيري روش همزمان در کليه نمونه اندازه
روش مااذکور داراي دقاات بيشااتري نساابت بااه روش ترتيبااي اساات 

(Bodole et al, 2016) . 
 هيااادروليكي ( عملكااارد1396فااارد ) قربااااني و شاااهبازيان  
 و فادک ، سااماني  عماان  شامل مزرعه سه در موجود هايچكانقطره

بختيااري را بررساي کردناد و اظهاار      و محاال  چهار استان در اماميه
 عماان  ميكروفچپار در مازارع   هااي چكاان نمودند که عملكارد قطاره  

 دباي در آنهاا بيشاتر    غير قابل قبول بوده و تغييارات  اماميه و ساماني
 دساتكاري  و هاچكانقطره گرفتگي، مناسب فشار تأمين عدم از ناشي

چكاان  بوده است اما عملكرد قطره غيرمتخصص کشاورزان توسط آنها

 نتافيم در مزرعه فدک در حد عالي ارزيابي شد. 
 فشاارهاي  در را اي قطاره  آبيااري  سيساتم  ي  مانيشا و تريپاتي،

و  ارزيابي کردند مترمربع سانتي بر نيرو کيلوگرم 7/0 و 9/0 ،2/1 ،5/1
 تغيياارات ضااريب و خروجااي دبااي فشااار، افاازايش بااا دريافتنااد کااه

 در توزياع  يكناواختي  اسات و ضاريب   يافتاه  افازايش  هاا  چكان قطره
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درصااد گاازارش کردنااد  95/95 و 63/87بااين را  مااذکور فشااارهاي
.(Manisha & Tripathi, 2015) اي  در ارزيابي سيستم آبياري قطره

، ضريب RAUهوس واقع در مجموعه باغباني هاي  اجراء شده در پلي
درصد بارآورد شاد کاه     14/95يكنواختي مطلق توزيع آب در سيستم 

 بيااانگر عملكاارد مطلااوب سيسااتم در يكنااواختي توزيااع آب بااود  

(Chanchala Priya et al., 2018) ( نياز 1391. ترابي و همكااران ) 
 کامال  هااي  بلاوک  صاورت  باه  آزمايشاي  طار   قالب در پژوهشي در

 ساه  در مساير  طاو ني  هااي  چكان قطره عملكرد تكرار، 8 با تصادفي
 ساخت تغييرات ضريب مقادير و کردند ارزيابي بار 2/1 و 1 ،8/0 فشار
 يكناواختي  ضاريب  پاايين،  رباع  توزياع  يكنواختي ها، چكان قطره دبي

 دبااي تغيياارات و دوم ياا  توزيااع يكنااواختي کريستيانساان، پخااش
 ناوع  ايان  دباي  ،نتاايج  اسااس  بار . آوردناد  دست به را ها چكان قطره
 دباي  از کمتار  ساعت در ليتر 42/0 حدود بار 1 فشار در ها چكان قطره
 تمااامي در CV مقااادير همچنااين. بااود( ساااعت در ليتاار 4) اساامي

 دبااي تغيياارات و بااود بيشااتر درصااد 10 از بررسااي مااورد فشااارهاي
 شاده  ارزياابي  هاي چكان قطره و بود درصد 94 از بيشتر ها چكان قطره
شادند. در تحقياق    بنادي  طبقاه  قبول غيرقابل هاي چكان قطره رده در

 و فناي  نظار  از فاارس  اساتان  اي قطاره  آبيااري  هااي  ديگري سيستم
 در موجاود  فشار ميانگين گرديد و مشخص شد که بررسي هيدروليكي

 بااازه در متاار بااوده و تغيياارات آن 8 هااا حاادود چكااان قطااره ورودي
هااي مطالعاه    طر  از درصد 64 اتفاق افتاده است. در متر 3/0-9/22 

 نياز مورد متوسط فشار از کمتر ها چكان قطره ورودي فشار مقدار شده،
 سااعت  در ليتار  5ها  چكان قطره دبي ميانگين همچنين .بود( متر 10)

خروجااي از  دبااي هااا، طاار  از درصااد 4/71 در کااه حااالي در بااود
 (. 1391بود )نوشادي و قائمي،  ساعت در ليتر 3 از کمترها  چكان قطره

 ناوع  ساه  دباي  گياري  انادازه  باا  (1392هزارجريبي و همكااران ) 
 4 در Katif8 و  Siplast،Inline168شاامل   مختلا   چكاان  قطاره 

 تغييارات  ضاريب  هيادروليكي،  بمنظاور ارزياابي   مختلا   فشارکارکرد
را  هااا چكااان قطااره آب توزيااع يكنااواختي و را محاساابه ساااخت آنهااا

آب  فشار به ها چكان قطره دبي گيري کردند و همچنين حساسيت اندازه
 ساازندگان  توساط  شاده  ارايه نتايج با آمده را دست به نتايج و را تعيين
 عناوان  باه  Katif8انتظاار،   مطاابق  و نتاايج  براساس. نمودند مقايسه
 جاازء Inline168 و  Siplast و دبااي کننااده تنظاايم چكااان قطااره
 ناوع  ساه  هار  گرديدناد و  بنادي  طبقاه  تنظايم  غيرقابال  چكاان  قطره
  .نمودند توزيع يكنواخت کامچن صورتي به را آب چكان قطره
 دباي  گزارش نمودند کاه  پژوهشگران سو ي  از اينكه به توجه با
 هااي موساوم   چكان ها از جمله قطره چكان قطره از مختلفي هاي نمونه
 برخي در تنها و کرده تغيير آزمايش فشار تغيير با فشار، کننده تنظيم به
:  1375اسات )اکارام نياا،     باوده  گسايلنده  اسمي دبي برابر فشارها از

 و فشاار  تغييارات  باروز  ديگر سوي از ( و1392پرويني و معروف پور، 
 تاوان  نماي  باشد، مي ناپذير اجتناب اي قطره آبياري هاي سيستم در دبي
 و طراحاي  گسايلنده  اسامي  دباي  مبناي بر که سيستمي داشت انتظار

 در نظر مد راندمان و توزيع يكنواختي داراي عمل در گردد مي مديريت
 و طراحاي  دقات  ارتقاي هدف با پژوهش اين در رو اين از. باشد طر 

 در متاداول  چهاار گسايلنده   کاارکرد  آبيااري،  سيساتم  بهيناه  مديريت
 آن در کاه  فشاارهايي  محادوده  و بررسي موضعي آبياري هاي سيستم
 .گرديد تعيين است، آن اسمي دبي با معادل گسيلنده، واقعي دبي

 

 ها مواد و روش

 دساتگاه  سيساتمي کاه شاامل يا      از هاا  آزماايش  انجاام  جهت
 در دور 2800 موتاور  دور و وات کيلو 75/0 توان با فاز ت  الكتروپمپ

 5000 حجام  به آب ذخيره منبع ي  و Pentax کارخانه ساخت دقيقه
 لولاه  يا   مذکور سيستم در. است شده ( استفاده1شكل ) مطابق ليتر

 لولاه  خاط  يا   و است شده نصب آزمايش فشار تنظيم براي کنارگذر
 پا  از  مساط   مسيري در متر 40 طول و اينچ 5/0 قطر به اتيلن پلي
 باا  برابار  آب و محايط  هاواي  دماي در ها آزمايش .گرديد نصب پمپ
 باار  باا  و مطلاوب  کيفيت با آب از و شد انجام سلسيوس درجه 3±23

 . در اين پاژوهش از شد استفاده ليتر در گرم ميلي 25 از آ يندگي کمتر
 درو شارايط آزماايش    آنها مشخصاتاستفاده شدکه  نو هاي گسيلنده
 ارائه شده است. (1) جدول

 بار 3 تا 5/0 بابلر بجزء ها گسيلنده کليه براي ها آزمايش فشارهاي
 توساط  آن کارکرد فشار حداقل اينكه بدليل بابلر براي و گرديد اعمال

 تا 5/1 فشار در ها آزمون است شده اعچم بار 5/1 محصول، توليدکننده
 باا  ابتادا  گسايلنده،  هار  روي آزماون  انجام بمنظور. گرديد انجام بار 3

 تنظايم  نظار  ماورد  ميازان  باه  فشاار  کنارگاذر،  لوله و شير از استفاده
 رسايدن  تعاادل  به و ها گسيلنده و لوله از هوا خروج جهت و گرديد مي

 آغااز  سيساتم  بكار شروع از پ  دقيقه 5 اطچعات آوري جمع سيستم،
 روي بار  جرياان  تغييارات  تااثير  از جلوگيري بمنظور همچنين. شد مي

 لولاه  ابتاداي  از متاري  3 به فاصله گسيلنده اولين ها، گسيلنده عملكرد
. گردياد  نصب آن انتهاي از متري 1 فاصله به گسيلنده آخرين و لترال
 اول، ساوم  ي  ابتدا، موقعيت پنج در ها گسيلنده آبدهي محاسبه براي
حفار   مناسابي  هااي  چالاه  لتارال،  لوله انتهاي و سوم انتها ي  وسط،
 قرار داده شد.  آنها گيري داخل و ظروف اندازه گرديد

 در و شاد  آوري جماع  دقيقاه  5 مدت به ها گسيلنده از خروجي آب
 مهياا  از سيساتم،  کار بر مستمر کنترل و نظارت با آزمون، انجام طول
  شد. مي حاصل اطمينان فشار و دما بودن ثابت و آزمايش شرايط بودن
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 آزمايش شرايط و ها گسيلنده مشخصات -1 جدول

 تعداد گسيلنده (m)نصب  فواصل (l/h) اسمي آبدهي توليد کننده گسيلندهکد  نوع گسيلنده

 80 5/0 4 يورودريپ PCOD-4 فشار  کنندهچكان کنترلقطره

 120 5/0 4 آزود PCID-4 لوله دريپردار
 80 5/0 متغير ز ل رود OD-V معمولي قطره چكان

 10 4 60 رين برد B-60 بابلر

 

 
 و لوله اجراء شده نقشه شماتيک سيستم -1شكل

 
 تغييار  از ناشي چكان قطره دبي تغييرات وضعيت بيني پيش براي

 است:  شده ارائه زير رابطه فشار

 
d

k  q h
x                                                                 (1 )  

 ثاباات ضااريب ،kd چكااان، قطااره ، دبااي qرابطااه، اياان در کااه
 در. باشاد  ماي  دباي  نمااي  ،xو  چكان قطره فشاري ، بار hچكان، قطره
  h2و h1فشاار  دو در تاوان  ماي  h و x آوردن دسات  به براي( 1) رابطه
 رابطاه  از اساتفاده  باا  و کرد گيري اندازه را  q2و q1مربوطه دبي مقادير

 :آورد دست به را آنها مقادير فشار و دبي لگاريتم روي خطي رگرسيون
Log (q1) = x log (h1) + log (kd)                                     (2)  

Log (q2) = x log (h2) + log (kd)                                    (3)  
 باا  تاوان  ماي  نهايات  در. است محاسبه قابل زير رابطه از x مقدار
 را kd مقادار  ،(3) ياا ( 2) معااد ت  از يا   هار  در x مقدار جايگذاري
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 رژيم و فشار تغييرات چكان به قطره دبي حساسيت ميزان x مقدار
 دباي  تغييرات باشد، کم آن مقدار هرچه و دهد مي نشان را آب جريان

  چكان بهتر است. و کارايي قطره کمتر فشار به نسبت
 حاداقل  و حداکثر مقايسه دبي، تغييرات بررسي هاي روش ديگر از
 چكاان  قطاره  دباي  حداقل و حداکثر اختچف. باشد چكان مي قطره دبي

 بصاورت  که شود مي استفاده طراحي براي هيدروليكي تغييرات بعنوان
 گردد:مي توصي ( 5) رابطه

(5)                                                  qvar=100(1-(

q

q

max

min )) 

qvar، درصاد(، ) هاا  چكان قطره در دبي تغييرات qmin  دباي  حاداقل 
 .است چكان قطره دبي حداکثر  qmaxو

 محاسابه  گسيلنده ساخت تغييرات ضريب( 6) رابطه از استفاده با 
  شود مي

CV=
S d / qavg                                                                                           (6)  
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 Sdکارخانه، در چكان قطره ساخت تغييرات ضريب ، CVآن، در که

 دباي،  متوسط ،qa ها، چكان گيري شده قطره اندازه دبي معيار انحراف ،

qi، و  شده گيري اندازه هاي دبيn ايان  در. اسات  هاا  چكان قطره تعداد 
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 جادول  امريكا مطابق کشاورزي مهندسان انجمن استاندارد از تحقيق

 از ناشاي  پخاش  يكنواختي وضعيت که ديگري رابطه .استفاده شد( 2)
 بصاورت  دهاد  ماي  نشاان  را ها گسيلنده ساخت و هيدروليكي تغييرات
 گردد:  مي بيان( 8) رابطه

))(27.11(
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h

h

mh
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n

CV

EU mh

                                   (8)  

 تغيياارات از ناشااي پخااش ، يكنااواختيEU(h,m)( 8رابطااه ) در
 هاا،  گسيالنده دبي پايين چارک متوسط، qlq(h,m) ساخت، و هيدروليكي

q(h,m) و هيادروليكي  از تغيياارات  ناشااي  هاا  گسيلنااده  دبي متوساط 
 q(h) و چكان قطره دبي کمينه qmin(h) ها،  گسيلنده تعداد nاي،  کارخانه

( 3) باشاد. جادول   ماي  هيدروليكي طراحي در چكان قطره دبي متوسط
 ارائاه  را مختلا   شارايط  در پخاش  يكنواختي براي مقادير پيشنهادي

 .کند مي
 شاده  ( ارائه1942بوسيله کريستيانسن ) که CU يكنواختي ضريب

 رابطاه  بصاورت  و آياد  مي دست به منطقه اطچعات از استفاده با است،
 شود: مي بيان( 9)

(9)                                       
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. اسات  شاده  معرفاي  قابچن  رابطاه  که پارامترهاي موجود در اين 
 و کمي شرايط به يكنواختي ضريب براي شده پيشنهاد مطلوب مقادير
 اسات  ممكن که است شرايطي) زيستي محيط محدوديت و آب کيفي
 بطوريكاه . دارد بساتگي ( گاردد  زيرزميني آبهاي آلودگي باعث آبياري
 محادوديت  بادون  و فاراوان  آب شارايط  در CU براي پيشنهادي بازه
 کيفاي  محادوديت  با و فراوان آب شرايط در درصد، 75-85 آب کيفي
 آب کيفاي  محادوديت  بادون  و کم آب شرايط در درصد، 80-90 آب
 85-95 آب کيفي و کمي محدوديت وجود در شرايط و درصد 90-80

 (.1388است )عليزاده،  شده اعچم درصد
 

 نتايج و بحث

 آزمون مورد هاي گسيلنده در يكنواختي هاي شاخص ارزيابي نتايج
 دباي  گاردد  ماي  مچحظاه  کاه  همانطور. است شده ارائه( 4) جدول در

 دارد اختچف آن اسمي دبي با مختل  فشارهاي در ها گسيلنده متوسط
 اسامي  دباي  باا  شاده  گياري  اندازه دبي اختچف فشارها از برخي در و

 و تجزيه مبناي همچنين بر .است زياد فشارها برخي در و کم گسيلنده
 فشاار -دباي  رابطه به مربوط ضرائب، شده آوري جمع اطچعات تحليل

، آماده  دست به نتايج بر بنا. شد تعيين( 5) جدول مطابق ها گسيلنده در
 در ترتيااب هاااي فشاااري ثاباات نبااوده و بااه  در بااازه مااذکور رابطااه

 و يافتاه  افزايش OD-V و B-60 ،PCOD-4 ،PCID-4 هاي گسيلنده
باوده   قابل انتظاار فشار بيشتر از مقدار  تغييرات تاثير تحت آنها آبدهي
 است.

 رده در باار  5/1 و 1 فشاارهاي  در فقط نيز PCID-4 چكان قطره
 در طبقاه متوساط   آن بيشتار از و کمتار فشارهاي در و واقع شد عالي
 در و اسات  داده رخ مشاابه  بطاور  نياز  بابلر براي روند اين. گرفت قرار

 فشاارهاي ديگار   در گرفتند و قرار عالي رده در بار 2 و 5/2 فشارهاي
 گردد. مي مشاهده عملكرد افت آزمايش
مطلوب نيسات و   OD-V چكان قطره وضعيت يكنواختي لحاظ از
 عملكارد  بدليل بار 2 و 1 فشار در. نيست توصيه قابل فشاري هيچ در

 وجااود شاارايط در آن از تااوان مااي PCOD-4 گساايلنده مطلااوب
 در با يي قابليت چراکه کرد استفاده آب کيفي و کمي هايمحدوديت

 روي هادر  توان مي آن از استفاده با دارد و سيستم در يكنواختي ايجاد
 تاا  1 فشارهاي در همچنين امر اين. رساند حداقل به را سيستم در آب
 باراي  باار  3 تاا  2 فشاارهاي  در و PCID-4گسايلنده   باراي  بار 5/2

 است. صادق B-60 گسيلنده
 دباي  تغييارات  ضريب نظر از را ها گسيلنده وضعيت نيز( 4) شكل

 OD-Vچكاان قطاره  در آماده  دسات  به نتايج مبناي بر. دهد مي نشان

 ضعي  که نشان از کارکرد است با  بسيار دبي تغييرات ضريب مقادير
 افازايش  باا  qvar مقادار ، PCID-4 چكان قطره در و دارد گسيلنده اين
 عملكارد  پايين در فشارهاي رسد مي به نظر و است يافته افزايش فشار
. شاود  مي بيشتر دبي تغييرات فشار افزايش با و است بهتر چكان قطره
 در B-60 و 5/1 و 1 فشااارهاي در PCOD-4هاااي گساايلنده در امااا

 وضاعيت  آزماون  فشاارهاي  ديگر به نسبت بار 3 و 5/2 ، 2 فشارهاي
عملكرد گسيلندهاي بررساي   آمده، دست به نتايج مطابق .دارند بهتري

 مختل  فشارهاي در آب پخش يكنواختي پژوهش از نظرشده در اين 
 کليااه EU مقااادير بااار، 3 و 5/0 فشااار در بطوريكااه اساات متفاااوت
 کشااورزي  مهندسان انجمن توسط شده پيشنهاد بازه در ها چكان قطره

 فقااط نيااز بااار 5/2 و 2 فشااارهاي در. نشااد واقااع ،(ASAE) آمريكااا
 و 1 فشاارهاي  در و داشت تطابق شده ارائه پيشنهاد با B-60 گسيلنده

 PCOD-4 و PCID-4 هاااي وضااعيت گساايلنده صاارفان نيااز بااار 5/1

 بود. مطلوب
 را مختل  هاي گسيلنده آبدهي وضعيت نيز( 9) الي( 6) هاي شكل

باه   باتوجاه . نمايناد  ماي  ارائاه  مختل  فشارهاي در آبده لوله طول در
 بااهبااه ترتيااب مربااوط  نوسااانات کمتاارين شااده، ارائااه نمودارهاااي
 چكاان  قطاره  و اسات  بوده PCOD-4، PCID-4، B-60 هاي گسيلنده
OD-V زياد و روند نامشخصي بود. نوسان داراي 
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 (ASAE, 2003) امريكا کشاورزی مهندسان انجمن استاندارد اساس بر ها چكان قطره بندی طبقه -2 جدول

 لوله های قطره چكان خطي ای قطره چكانهای پاششي و چكه گروه

 Cv 1/0> Cv <05/0 عالي

 Cv>05/0 2/0>Cv>1/0<07/0 متوسط

 _ Cv>07/0<11/0 معمولي

 Cv>11/0 3/0>Cv>2/0<15/0 بد

 Cv 3/0< Cv >15/0 استفاده غيرقابل

 
 (ASAE, 2003) آمريكا کشاورزی مهندسان انجمن توسط( EU) مقاديرپيشنهادی -3 جدول

 (%)EU تعداد قطره چكان برای هر درخت وضعيت توپوگرافي نوع قطره چكان

 نقطه اي

 يكنواخت
 90-95 قطره چكان 3بيش از 

 85-90 قطره چكان 3کمتر از 

 غير يكنواخت
 85-90 قطره چكان 3بيش از 

 80-90 قطره چكان 3کمتر از 

 پاششي
 90-95  يكنواخت

 85-90  غير يكنواخت

 خطي
 80-90  يكنواخت

 70-85  غير يكنواخت

 

 
 در گسيلنده های مورد آزمون (CV) وضعيت تغييرات ساخت -2شكل

 

 
 آزمون مورد های گسيلنده در (CU) يكنواختي ضريب وضعيت -3شكل
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 در گسيلنده های مورد آزمون (qvar) وضعيت تغييرات دبي -4شكل

 

 
 آزموندر گسيلنده های مورد  (EU) وضعيت يكنواختي پخش -5شكل

 
 

 
 OD-V چكان تغييرات دبي درطول لترال مربوط به قطره -6شكل

 

 
 B-60 چكان تغييرات دبي درطول لترال مربوط به قطره -7شكل
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 PCOD-4 چكان تغييرات دبي درطول لترال مربوط به قطره -8شكل

 

 
 PCID-4 چكان قطره تغييرات دبي درطول لترال مربوط به -9شكل

 

   گيری نتيجه

 گسايلنده  يكناواختي  پارامترهااي  آماده،  دسات  به نتايج اساس بر
PCOD-4 و PCID-4 در و هساتند  بهيناه  بار 5/1 و 1 فشارهاي در 
 باراي  شارايط  اين. نمايد مي افت آنها عملكرد بيشتر و کمتر فشارهاي
 امار  ايان  اسات.  داده رخ بار 5/2 و 2 فشارهاي در نيز B-60  گسيلنده
 بهتارين  داراي خاصاي  فشااري  بازه در گسيلنده هر که دهد مي نشان

 را انتظاار  ماورد  عملكارد  هاا  گسيلنده فشارها ساير در است و عملكرد
 تاوان  مطالعات هزارجريبي و همكاران ماي  نتايج مشابه بنابراين ندارند
 محصو تشان يكسان آبدهي بر مبني سازنده کارخانجات ادعاي گفت
 Hezarjaribi etنيسات )  اعتمااد  قابل توصيه شده  بازه فشارهاي در

al, 2008,از قبل گسيلنده بررسي باضروري است  شود مي ( و توصيه 
 هااي  دبي و مطلوب فشاري بازه آبياري، سيستم خرد اجراي و طراحي
 آن، دقت نتايج از استفاده با بتوان تا داد تشخيص را ها گسيلنده واقعي
 هاا،  لولاه  آراياش  و قطار  صاحي   تعياين  باا  و داد افازايش  را طراحي
 جااي  هماه  در فشاار  ا مكاان  حتاي  ماوارد  ساير و پمپاژ هاي ايستگاه
 تنظايم  باا . کرد تنظيم مطلوب کارکرد فشار معادل و يكنواخت سيستم
 بايش  از گسايلنده،  کاارآيي  افازايش  ضامن  توان مي سيستم در فشار
 جلاوگيري  سيساتم  در عدم تنظايم فشاار   از ناشي آبياري کم يا آبياري
 فشاري وضعيت در انرژي اتچف و آب هدرروي از ترتيب بدين و نمود
 مطلوب حد از تر پايين فشارهاي در گسيلنده مناسب کارکرد عدم و با 

 شارايط  در شاده  بررساي  گسيلنده از نهايتان بهتر است .نمود پيشگيري
 نياز  هاا  گسايلنده  ديگر براي مشابه بطور و گردد استفاده فشاري بهينه
 حاصاله  نتايج و تعيين بهينه فشاري بازه آزمايشگاهي، آزمون طي ابتدا

 .گيرد قرار آبياري سيستم مديريت و طراحي مبناي
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Abstract 

Desirable performance of emitters is the most important factor in increasing the efficiency of micro irrigation 
systems. But, the pressure variations in these systems and the different sensitivity of the emitters to these 
changes lead to a non-uniform distribution of water. In this study, pressure-compensating emitter (PCOD-4), 
dripline (PCID-4), variable discharge emitter (OD-V) and bubbler (B-60) were evaluated based on American 
Society of Agricultural Engineers standard (ASAE) to find the best pressure range to achieve the ideal emitter's 
performance. The study results show that in the all experiment pressures, the OD-V dripper performance was not 
optimal and the uniformity parameters of the PCOD-4 and  PCID-4 drippers in the 1 and 1/5  bars and for B-60 
emitter in the 2 and 2/5 bar pressure were perfect and Their performance at other pressures was less than 
expected values. Therefore, it has been suggested that the mentioned emitters be used in optimal conditions and 
for other emitters the best pressure range should be found in the experimental tests. The design and management 
of the micro irrigation systems should be done based on these results. 

 
Keywords: Emitter, Uniformity of Water distribution, Micro irrigation system, Pressure  
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