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چکیده
روشهای آبیاری قطرهای به لحاظ راندمان باال در توزیع ،یک راهحل مناسب برای استفاده بهینه از منابع آب میباشند .اگر بدون توجه بهه ییفیه
اجرای این سامانهها سعی در گسترش یمی آنها شود ،قادر به ارائه فواید اسمی خود نمیشوند .بهمنظور پی بردن به نقاط ضعف و قدرت این سامانههها
الزم اس عوامل مؤثر در ارزیابی آنها اندازهگیری گردد .در پژوهش حاضر با پایش سیستم اجرا شده در باغ پرتقال و هلو شهرستان یردیهوی واقهع در
استان گلستان به ارائه شاخصها و توصیههای فنی مورد نیاز در طراحی ،بهرهبرداری و نگهداری یک سامانه آبیاری قطرهای زیرسطحی اقدام شد .پایش
مزرعهای سیستم اجرا شده شامل پارامترهای ییفی آب ،باف و ییفی خاک ،میزان گرفتگی قطرهچکانها و یکنهواختی پشهش آب ،پروفیهل رطهوبتی
خاک ،توزیع ریشه ،عمق نصب ،فاصله قطرهچکانها از یکدیگر و تنه درختان بود .با توجه به نتایج بهدس آمده از بررسی پارامترههای ضهریب تیییهرات
دبی( ،)Vqsضریب یکنواختی آماری ( ،)Usضریب تیییرات عملکرد قطرهچکانها ( )Vpfدر این سیستم یه به ترتیب 52 ، 47، 52درصد محاسبه شدند،
سیستم مذیور وضعی ضعیفی دارد .نتیجهگیری می شود یه یکنواختی پشش پایین ناشی از عدم تنظیم فشار ،ضعف طراحی ،نوسانات غیر مجهاز فشهار
سامانه میباشد.
واژههای کلیدی :آبیاری تح فشار ،یکنواختی پشش ،گرفتگی قطرهچکانها

مقدمه

1

یکی از راهکارهای مؤثر در جه تعدیل شرایط یمآبی و استفاده
بهینه از منابع آب موجود در یشهور ،اسهتفاده از سیسهتمههای آبیهاری
نوین ،مانند سیستم آبیاری قطرهای میباشد .این روش آبیاری خود به
دو صورت سهطحی و زیرسهطحی قابهل اجهرا اسه  .در حهال حاضهر
محققان با ارزیابی سیستم آبیاری قطهرهای زیرسهطحی بیهان داشهتند
استفاده از این سیستم در سالهای اخیر موجب بهبود وضعی راندمان
آبیاری به میزان  52درصد شده اس  .در طی چند سال اخیهر اسهتفاده
از سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی در یشهورمان از طهرم متولیهان
بشش یشاورزی مورد توجه قرار گرفته و با شمردن قابلی های بسهیار
زیاد برای این سیستم نسب به آبیاری قطرهای سطحی ،یشهاورزان را
برای استفاده از این سیسهتم آبیهاری بهرای مهزارب و باغهات ترغیهب
 -1دانشجوی یارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،دانشگاه علوم یشهاورزی و منهابع
طبیعی گرگان
 -5استادیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم یشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 -3دانشیار بشش تحقیقات فنهی و مهندسهی مریهز تحقیقهات یشهاورزی و منهابع
طبیعی استان گلستان
 -7دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم یشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(*-نویسنده مسئول)Email: m_bagheri20082009@yahoo.com :

نمودهاند .موفقی یک سیستم آبیاری قطرهای در صهورتی اسه یهه
خوب طراحی شود و اجرای آن نیز خهوب صهورت گیهرد .در بهیشتهر
مواقع برقراری توام این دو شرط اتفاق نمهیافتهد و سیسهتم قهادر بهه
ارائهی تمام پتانسیل خود نیسه  .بهه همهین دلیهل وضهعی یهاریرد
سیستم باید مورد ارزیهابی قهرار گیهرد .بررسهی اقتصهادی اسهتفاده از
سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی در پایداری مراتع و افهزایش تولیهد
علوفه در استرالیا موجب صرفهجویی  5میلیون لیتر آب در ههر هکتهار
در سال شده ،یه این مقدار هزینهای معادل  522دالر در هر میلیهون
لیتر آب در سال در طی مدت  12سهال را بهه همهراه خواههد داشه
( .)Heard et al,2012استفاده از سیستم آبیاری قطرهای زیرسهطحی
در گلشانه موجب افزایش ییفی و تولید محصهول خیهار و همینهین
موجههب بههاال رفههتن شههاخص یههارایی مصههرم آب در ایههن محصههول
می گردد) . (Zhang et al,2011در تحقیقی به بررسی شاخصهای
مشتلف یکنواختی با ارزیابی سامانههای آبیاری قطرهای در گیاه بهامبو
پرداخته شد .در این پژوهش میانگین تیییرات دبهی ،ضهریب تیییهرات
ساخ  ،یکنواختی پشش  ،ضریب یکنواختی یریستیانسهن و رانهدمان
توزیع به ترتیب  88 ،55 ،43 ،5/8 ،32درصد برآورد شهدند .همینهین
این محققان ابراز داشتند با توجه به حساسهی شهدید گیهاه بهامبو بهه
میزان آب دریافتی و توزیع رطوب در اطرام آن ،سامانهههای آبیهاری
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قطرهای با قطرهچکانهایی با دبی  7لیتر در ساع به جای  8لیتهر در
سههاع مههیتوانههد بههه خههوبی نیههاز آبههی ایههن گیههاه را فههراهم نمایههد
) .( Umara et al,2011با بررسی اثر تزریق ترفالن جه جلوگیری
از رشد ریشه به داخل قطهرهچکهانههای زیرسهطحی بهر روی گنهدم
زمستانه نشان دادند یه استفاده از این ماده اثر معنیداری بر روی رشد
و ییفیهههه محصههههول گنههههدم زمسههههتانه نشواهههههد گذاشهههه
( .)Yingduo et al, 2010در ارزیابی سامانههای آبیاری تح فشهار
در یشور ترییه ،پارامترههای ضهریب یکنهواختی )UC( 1و یکنهواختی
توزیع  )DU(5را به عنهوان پارامترههای عملکهرد مهورد بررسهی قهرار
گرف  .نتایج حاصله از این بررسی نشان داد میانگین مقهادیر ضهریب
یکنواختی و یکنواختی توزیع جه سامانهههای آبیهاری قطهرهای بهه
ترتیب برابر  81و  95درصد و برای سامانههای آبیاری بارانی به ترتیب
 82و  95درصد میباشد .لذا وضعی یکنواختی پشش در سامانهههای
آبیاری این یشور در حد ضعیف میباشد یه نشان از عملکرد نامناسب
سامانههای آبیاری تح فشار دارد .محققین دالیل اصلی ایهن ضهعف
را ناشی از گرفتگی قطرهچکانها ،پایین بودن مقادیر فشار در سیستم،
طراحی ضعیف و مدیری بهرهبهرداری نامناسهب سهامانههها دانسهتند
) .(Acar et al,2009تحقیقی تح عنوان مقایسهی بازدهی آبیاری
قطرهای ،بارانی و سطحی برای یش پیاز در ایال نیومکزیکو ،آمریکا
انجههام گرفهه یههه هههدم عمههدهی آن تعیههین بههازدهی آبیههاری،
بازدهی مصرم آب آبیاری تحه شهرایط آبیهاری قطهرهای ،بهارانی و
سطحی برای یش پیاز با مقادیر مشتلف احتمالی تولید بهود .حهدای ر
میزان بازدهی آبیاری و بازدهی اقتصادی برای آبیاری بارانی در مریهز
تحقیقات دانشگاه ملی در فارمینگتون به میزان  %27تا  %82به دس
آمد و برای آبیاری قطرهای زیرسطحی به میزان  %74تا  %44حاصهل
شد یه میزان  %74نشانهی یاربرد آب بیش از میزان تبشیهر و تعهرق
گیاه و ضعف مدیریتی سامانه بود .میزان بازگش سهرمایه در آبیهاری
قطرهای زیرسطحی با بهازدهی موجهود حهدود 552سهال بهود و حتهی
یاربرد آبیاری قطرهای با بازدهی  %45در یکی از مزارب نتایج یکسانی
با آبیاری سطحی داد .در نتیجه نصب آبیهاری قطهرهای در آن منطقهه
قابل توجیه اقتصادی نبهود .بهازدهی آبیهاری سهطحی یشه پیهاز در
منطقه مورد نظر حدود  %45تا  %85بهدس آمد ،یه عل بهاال بهودن
آن در این روش استفادهی یمتر از نیاز یشاورزان به دلیل محهدودی
منابع آبی ،و استفادهی مجدد از آب اضافی مزارب جه آبیاری مهزارب
پهایین دسه بهود ) .(Aljamal et al,2001ابهراهیم پهور( )1352در
مطالعهای  11سامانه آبیهاری قطهرهای را در اسهتان یردسهتان مهورد
ارزیابی قرار داد .اندازهگیریها بهر اسهاد دسهتورالعمل اداره حفا ه
خاک امریکا ( )SCSانجام شد .نتایج اندازهگیریهها نشهان داد یهه در
1- Uniformity Coefficient
5- Distribution Uniformity

بیشتر سامانهها دبی قطرهچکانها به میزان قابل مالحظهای به دلیل
نامناسب بودن فشار ،گرفتگی و یا ضریب تیییرات باالی قطرهچکانها
یمتر از دبی اسمی آنها اس  .درصد مساح خیس شده نسهب بهه
مساح یل بین  8/3تا  22درصد نوسان داش  .یکنواختی ریزش آب
در سامانهها بین  19/25تا  45/7درصد متییر و بهه عبهارتی عملکهرد
سامانهها بر مبنای این شاخص در محهدوده ضهعیف تها متوسهط بهود.
میزان  PELQسامانهها در محدوده 17/5تا  41/2درصد تیییر مییرد.
بهطوریکه فقط یکی از مزارب دارای عملکرد متوسط ( PELQبزرگتهر
از 42درصد) و بقیه مزارب دارای عملکرد ضعیف بودند .میزان AELQ
مزارب در محدوده  19/9تا  45/3درصهد متییهر بهود .بهر مبنهای ایهن
شاخص تنها دو مزرعه دارای عملکهرد متوسهط و بقیهه مهزارب دارای
عملکرد ضعیف بودند .از دالیل پایین بودن عملکرد سامانهها میتهوان
به نامناسب بودن فشار سامانهها ،اختالم فشهار در سهامانه ،گرفتگهی
قطرهچکانها ،ضریب تیییرات ساخ باالی قطرهچکانها و مهدیری
ضعیف بهرهبرداری از سامانهها اشاره نمهود .یهوهی و دهقهانیسهانی
( )1351مطالعهههای تحه عنههوان بررسههی مههدیری بهههرهبههرداری در
سامانههای اجرا شده آبیاری زیرسطحی در باغات پسته استان یرمهان
انجام دادند ،نتایج آنها نشان داد یکنواختی پشش آب در بین قطعات
متفاوت بوده و در مواردی ضریب تیییرات دبی در حد غیر قابل قبهول
طبقهبندی شد .مدیری آبیاری باغ توسط بهرهبرداران ،باعث تیییهرات
در تأمین نیاز آبی درختان تا  52لیتر بیش آبیاری و یم آبیاری به ازای
هر درخ شده بود .زمانیان و همکاران( )1351بها انتشهاب  8سهامانه
آبیاری در نقاط مشتلف ایران به ارزیهابی عملکهرد سهامانهههای خهرد
آبیاری در شرایط مشتلف آب و هوایی ایران پرداختند .ارزیهابیهها بهر
اساد دستورالعمل سازمان حفا خاک امریکا ( )SCSانجام گرف .
بر این اساد یکنواختی پشش آب در سامانه ( ) ،راندمان پتانسیل
یاربرد در چارک پایین( )PELQو رانهدمان واقعهی یهاربرد در چهارک
پایین ( ،)AELQدر هر سهامانه انهدازهگیهری و محاسهبه شهد .نتهایج
و  AELQسامانهها در محدوده
حاصله از این بررسی نشان داد
 7/95تا  97/31درصد و  PELQدر محدوده  7/19تا  97درصد متییر
بودند .لذا بر این اساد وضعی راندمانها در  3سامانه مهورد مطالعهه
غیرقابههلقبههول 3 ،سههامانه دارای وضههعی ضههعیف و  5سههامانه دارای
وضعی متوسط میباشند .در مجموب گزارش شهده اسه یهه میهزان
متوسط یکنواختی پشش در سامانههای مورد ارزیابی حدود  73درصهد
میباشد یه یکی از دالیل اصهلی آن ،یکسهان بهاز نبهودن شهیرها در
مانیفلدهای درحالیار به صورت همزمان ،عدم تأمین فشار مناسب در
سامانه ناشی از طراحی نادرس  ،عدم شستشو و تمیز یردن بهه موقهع
دستگاههای تصفیه ،بهیارگیری ناصحیح یود شیمیایی یه بههصهورت
محلول در آب آبیاری مورد استفاده قرار میگیرند ،میباشند .همچنهین
موارد مشترک از لحاظ بهرهبرداری و نگهداری در مورد این سامانهها،
گرفتگی قطرهچکانها ،عدم مدیری واحد ینترل مریزی ،فقدان ابزار
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پایش و یمبود فشار اس  .با توجه به بررسیهای انجام شده در زمینه
ارزیابی سامانههای آبیاری قطرهای میتوان چنین نتیجهگیری یرد یه
در ای ر سامانههای مورد بررسی مشکل یمآبیهاری و یها بهیشآبیهاری
وجود دارد یه دلیل آن میتواند مربوط به دفترچهه طراحهی (محاسهبه
نادرس نیاز آبی و برنامه نادرس آبیاری) و یا مشکالت بهرهبهرداری
(رعای نکردن یشاورز به برنامه آبیاری دفترچه طراحی) باشد و دیگر
اینکه ای ر مشکالت موجود در طرحهای مورد بررسی شامل موارد زیر
بود :پایین بودن میزان  ،PELQیکنواختی پشش پایین در سامانههای
مورد ارزیابی ،عدم تأمین فشار مناسب در سامانه ،پایین بودن ضهریب
تیییرات دبی ،انتشاب نادرس نوب قطرهچکان از سهوی طهراح ،عهدم
شستشوی فیلترهای داخل ایستگاه فیلتراسیون ،پایین بهودن دانهش و
مهارت بهرهبرداران ،عدم مدیری واحد ینترل مریزی .در یل ههدم
از تحقیق حاضر این اس یه با ارزیابی سیستم مذیور به نقاط ضهعف
و قوت سامانه موجود پی ببریم و در نهای با راهکارههای ارائهه شهده
بتوان از سیستم مورد نظر حدای ر بهرهبرداری را نمود.

39درجه 74دقیقه شمالی و ارتفاب  122متر از سهطح دریها مهیباشهد.
اقلیم منطقه بر اساد تقسیمبندی دومارتن معتدل محسوب میشهود.
مساح باغ پرتقال  9هکتار و باغ هلهو  3هکتهار مهیباشهد .سیسهتم
آبیاری مورد اسهتفاده در ایهن تحقیهق از نهوب قطهرهای زیهرسهطحی
میباشد .یه مششصات سیستم در جدول  1آورده شده اس .
جداول 5و  3به ترتیب بعضی از خواص فیزیکی و شیمیایی خاک
منطقه مورد مطالعه و آزمایش آب آبیاری را نشان میدهد .
برای ارزیابی و پایش سیستم در باغ مورد مطالعه یک مانیفلهد بهه
طور تصادفی انتشاب شده و با توجه به استاندارد  ASAEبرای ارزیابی
سامانه آبیاری  7الترال (ابتهدایی ،یهک سهوم ،دو سهوم و انتههایی) را
انتشاب و روی هر الترال 7 ،قسم (ابتدایی ،یهک سهوم ،دو سهوم و
انتهایی) را تعیین یرده و خاک اطرام هر قسم تا حدی یهه امکهان
اندازهگیری دبی قطرهچکانها فراهم شود ،تشلیه شده اس  .آنگاه به
مدت  1دقیقه حجم آب خروجی تمهام قطهرهچکهانههای آن قسهم
اندازهگیری شد .فشارها در ابتهدا و انتههای لولههههای جهانبی توسهط
مانومتر نیز اندازهگیری شد (شکل.)1
سپس با استفاده از شاخصهای ارزیابی یهه از معهادالت زیهر بهه
دس میآیند ،عملکرد سیستم مورد ارزیابی قرار گرف  .برای محاسبه
دبی متوسط (  ) qو انحرام از معیار ( )Sqاز معادالت  1و  5اسهتفاده
می ینیم :

مواد و روش ها
این تحقیق در باغ پرتقال و هلو واقع در حومه شهرستان یردیوی
در استان گلستان طهی سهال  51-55صهورت گرفه  .منطقهه محهل
اجرای طهرح در محهدوده جیرافیهایی  27درجهه  12دقیقهه شهرقی و

جدول -1مشخصات سیستم مورد مطالعه طبق دفترچه طراحی
باغ

مساحت
()ha
9
3

پرتقال
هلو

تعداد بلوک

نوع قطره چکان

3
3

In line
In line

دبی اسمی قطره

فشار کاری قطره

تعداد قطره چکان

چکان()L/h
7
7

چکان()m
2
2

برای هر درخت
15
12

جدول  -2مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک باغ پرتقال و هلو
باغ
مریبات

هلو

عمق()cm
2-32
32-92

رس()%
4
5

سیلت ()%
95
98

شن ()%
31
53

بافت خاک
سیلتی لوم
سیلتی لوم

)EC(dS/m

PH

)FC(%

)PWP(%

)Bd(g/cm3

2/599
2/553

4/48
4/52

59/33
58/22

11/55
13/7

1/79
1/32

92-52

4

97

55

سیلتی لوم

3/27

4/85

54/48

15/2

1/73

2-32
32-92
92-52

52/5
53/5
51/5

32
38
18

77/8
38/8
92/8

لوم
لوم
لوم شنی

2/599
2/553
2/551

4/5
4/4
4/85

59/33
58/7
54

15/5
13
15/2

1/53
1/52
1/7

جدول – 3نتایج تجزیه شیمیایی آب منبع مورد استفاده (عناصر برحسب میلی اکی واالن بر لیتر)
PH

)EC (dS/m

SAR

4/7

2/9

2/4



Na

1/5

2

Ca

7/5

414

2

Mg

5/5

2

SO 4

2/8



Cl

2/8



HCO 3

9

2

CO3

2
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شکل  - 1نمایی از نقاط برداشت دبی و فشار در هر واحد آبیاری

()1
()5

شد.
جدول  -4محدوده تغییرات شاخصهای عملکرد سامانه آبیاری
قطرهای زیرسطحی ()ASAE,2003

()3
()7
بهترتیب نمایانگر ضریب تیییرات
و
یه در روابط باال
دبههی و ضههریب یکنههواختی آمههاری مههیباشههند .اگههر در معادلههه هههای
 ،1،5،3جایگزین شود ،فشار هیدرولیکی متوسهط ( )hو ضهریب
تیییرات فشار ( ) به دس میآید .برای تعیین نرمال بهودن توزیهع
یکنواختی دبی ،ضهریب یکنهواختی اصهالح شهده ( ) از معادلهه 2
محاسبه میشود:
()2
عملکرد یلی قطرهچکان ( ) یه بستگی به تیییرات دبی ناشی
از عوامل مشتلف مانند تیییرات فشار و دما در داخل شبکه لوله ،شکل
قطرهچکان ،گرفتگی آن و همچنهین فرسهودگی آن دارد ،از معادلهه 8
محاسبه میشود:
()9
اندازهگیریهای فوق در طول فصل زراعی و در پایهان فصهل ،دو
بار انجام گرف  .با توجه به این یه خهاک اطهرام لولههههای آبیهاری
بایستی جابهجا شود و ممکهن اسه بهه ریشهه و در نهایه عملکهرد
محصول لطمه بزند ،نمونهبرداری از محلهای مشتلف اطرام درخه
انجام گرف  .یارایی سامانه با توجه به عوامل فوق و جهدول  7انجهام

شیوهی مقبولیت
عالی
خیلیخوب
نسبتاً خوب
ضعیف
غیرقابلقبول

<2
2-4
4-11
11-12
>12

<52
82-52
42-82
92-42
>92

<12
12-52
52-32
32-72
>72

<2
2-12
12-12
12-52
>52

نتایج و بحث
جدول  2و  9نتایج اندازهگیری دبهی و فشهار قطهرهچکهانههای
مربوط به دو باغ پرتقال و هلو را در طی فصل زراعی و در انتههای آن
نشان میدهد .اعداد اندازهگیری شده مربوط به میانگین حاصله از دبی
 5عدد قطرهچکان در پای هر درخ میباشد .همان طور یه مشهاهده
می شود دبی خروجی از قطره چکان هها یکنواخه نیسه یهه ایهن
اختالم زیاد در مقادیر برداش شده را می توان ناشی از عوامهل زیهر
دانس  -1:اف اصطکایی-5 ،گرفتگی قطهره چکهانهها در اثهر ورود
ذرات خاک و ریشه به داخل آن و یا رسوب امالح (شهکل .)5بههطهور
م ال قطرهچکانهای واقع در ورودی مانیفلد ،دو سوم لترال و انتههایی
مانیفلد و انتهای الترال در باغ مریبات و قطرهچکان واقع در یک سوم
مانیفلد ،یک سوم لترال و انتهایی مانیفلد و انتهای الترال در باغ هلهو
دبی به طور ناگهانی یاهش یافته اس  -3.پهارگی لولههههای التهرال
 -7آب دهی اتصاالت (شیرفلکهها ،بسطهای ابتهدایی و انتههایی)-7

ارزیابي فني و هيدروليكي عملكرد سيستم آبياري قطرهاي زیرسطحي

عامل بعدی یه یکی از مشکالت اساسی طراحی سیستم مورد ارزیابی
میباشد این اس یه طراح لولههای جانبی را در انتهای هر بلوک بهه
صورت مدار مانند به یکدیگر متصل نموده اس  ،به گونهای یه آب در

داخل هر بلوک گردش نماید .این امر باعث شهده در سیسهتم آبیهاری
مورد مطالعه توزیع فشار در یل سیستم دچار مشکل شود.

جدول  -5مقادیر دبی قطره چکان ها ( )L/hو فشار ( )barدر دو مرحله باغ پرتقال
محل لوله های فرعی روی مانیفلد
ورودی

محل قطرهچکانها روی لوله فرعی

مانیفلد
دبی

ابتدای لوله فرعی
فشار
یک سوم

دبی

دو سوم

دبی
دبی

انتهای لوله فرعی

فشار

مرحله اول
مرحله دوم
در دو مرحله

3/53
3/8
1/2

یک سوم مانیفلد
3/5
3/4
1/2

دوسوم

انتهای

مانیفلد
7/28
7/21
1/2

دوردست

مرحله اول
مرحله دوم
مرحله اول
مرحله دوم

3/9
3/2
1/5
5/4

3/8
3/8
5/9
5/2

3/83
3/45
3/95
3/9

مرحله اول
مرحله دوم
در دو مرحله

3/5
3/5
2/14

3/9
3/2
2/19

7
7
2/12

3/4
3/9
1/3
3/2
3/2
3/2
3/2
1/2
1/2
2/1

جدول  -6مقادیر دبی قطره چکان ها ( )L/hو فشار ( )barدر دو مرحله باغ هلو
محل لوله های فرعی روی مانیفلد
ورودی

محل قطرهچکانها روی لوله فرعی

مانیفلد
دبی

ابتدای لوله فرعی
فشار
یک سوم

دبی

دو سوم

دبی
دبی

انتهای لوله فرعی

فشار

مرحله اول
مرحله دوم
در دو مرحله

5/79
5/7
3/8

مرحله اول
مرحله دوم
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله اول
مرحله دوم
در دو مرحله

7/17
7/5
7/22
7/1
3/5
3/4
5/2

414

یک سوم مانیفلد
7/17
7/1
3/2
7/5
7/1
7
7
5/2
5/5
5/2

شکل  -2گرفتگی قطرهچکانها در اثر نفوذ ریشه و خاک به داخل آنها

دوسوم

انتهای

مانیفلد
3/45
3/4
3/3

دوردست

7/71
7/33
3/72
3/7
3/5
7
1/8

7/98
7/7
3/4
3/9
3/4
5/2
5/8
1/2
1/8
5
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جدول 4نتایج بهدس آمده از پارامترهای محاسبه شده بر اسهاد
دستورالعمل  ASAEبر روی سامانه مورد مطالعه را نشهان مهیدههد.
همان طور یه مشاهده میشود با توجه به شاخصهای ارائهه شهده در
جدول  7سیستم مورد مطالعه دارای ضریب تیییرات دبهی غیهر قابهل
قبول میباشد ،ضریب تیییرات باالی دبهی قطهرهچکهانهها ناشهی از
پرایندگی دبی آنها در مانیفلدهای تح آزمایش اس یه مهیتوانهد
تح تأثیر عوامل مشتلفی به شرح زیر باشد-1:گرفتگی قطرهچکانها
یه این مورد در سیستم مورد نظر به وضوح مشاهده شد -5 .تیییهرات
غیرمجاز اف فشار در مانیفلدها و لولههای جانبی یه ناشی از طراحهی
نامناسب سیستم میباشد ،یه این امر با دیدن میزان اف فشار در ابتدا
و انتهای مانیفلد در جدول  2یه بیشتر از مقدار مجهاز طراحهی شهده
میباشد ،تأیید میشود -3.باال بودن ضریب تیییرات ساخ برخهی از
قطرهچکانها یهه باعهث افهزایش ضهریب تیییهرات دبهی در سهامانه
میشود .یه این عامل در مورد قطرهچکانهای این سیستم یه از نوب
 PC2بوده و دارای ضریب تیییرات سهاخ یهمتهر از  %2مهیباشهند
صدق نمییند .نتایج بهدس آمده از باال بودن ضریب تیییرات دبی به
دلیههل مههوارد 1و 5بهها نتههایج بهههدسهه آمههده توسههط زمانیههان و
همکاران( )1351همخوانی داش  .یکنواختی آماری دبی قطرهچکانها
بر اساد محدوده تیییرات شاخصهای ارائه شده در جدول  7در حهد
نسبتاً خوب طبقهبندی شد .دلیلی یه باعث شد یکنواختی آماری دبهی
قطرهچکانها در حد عالی قرار نداشته باشد تأمین نشدن تمامی عوامل
مؤثر بر دبی قطرهچکانها به صورت صحیح در سامانه مهورد بررسهی
میباشد .نتایج بهدس آمده با نتایج توسط زمانیان و همکاران ()1351
همخوانی داش  .بر اساد استانداردهای ارائه شده در جدول  7ضریب
تیییرات فشار قطرهچکانها در باغ پرتقال در حد غیرقابهل قبهول و در
باغ هلو نسبتاً خوب طبقهبندی شد .ضریب تیییرات فشار بهاالی بهاغ
پرتقال به خاطر مساح زیاد بلوک ارزیابی شده میباشد چون هر چه
مساح زمینی یه مانیفلد در آن یهار مهیینهد یهمتهر باشهد ضهریب
تیییههرات فشههار پههایینتههر خواهههد بههود .ضههریب تیییههرات عملکههرد
قطرهچکانها بر اساد استاندارهای ارائهه شهده در جهدول  7در بهاغ
پرتقال ضعیف و در باغ هلو خیلیخهوب طبقههبنهدی شهد بها در نظهر
گرفتن عواملی همیون طراحی نامناسب سهامانه (طراحهی یهردن دو
مانیفلد برای یک بلوک) و نوسانات غیرمجاز فشهار قطهرهچکهانههای
مذیور قطرهچکانها بهاغ پرتقهال از عملکهرد قابهل قبهولی برخهوردار
نمیباشند .و نتایج بهدس آمهده در ایهن بشهش بها نتهایج یهوهی و
دهقانیسانیج ( )1351همخوانی داش .
ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی

اختالم ارتفاب محل ایستگاه تا داخل مزرعهه  12متهر مهیباشهد.
فشارها در نقاط مشتلهف ایسهتگاه فیلتراسهیون انهدازه گیهری شهدند،

مانومتر نصب شده بعد از پمپ و قبل از فیلتهر شهنی عهدد  3/2بهار و
مانومتر نصب شده بعد از فیلتر شنی عدد  3بار را نشان مهیداد یهه 2
متر اختالم فشار در ورودی و خروجی فیلتر شنی ناشی از گرفتگی آن
می باشد ،بر اساد دستورالعمل ههای شهری ههای سهازنده چنانیهه
اختالم فشار در فیلتهر شهنی از  2/32بهار افهزایش یابهد فیلتهر دچهار
گرفتگی شده اس یه عمل شستشو باید انجام شهود امها در سیسهتم
مذیور همان طور یه مشاهده میشود با توجه به اینکه اختالم فشهار
ها به  2متر رسیده اس به دلیهل بههرهبهرداری نادرسه شستشهوی
فیلترها صورت نگرفته اس  .متأسفانه با توجه به این یهه شستشهوی
فیلترهای شنی امری آسان میباشد و توسط عمل شستشوی معکود
انجام میگیرد ،اما بهرهبردار بهه دلیهل عهدم آشهنایی درسه بها ایهن
سیستم از انجام این یار خودداری نموده اس یه این امر خهود باعهث
گرفتگی قطرهچکانها به دلیل فیلتراسیون نادرس میشود .بها توجهه
به این یه حدوداً  4سال از عمر سیستم مهیگهذرد امها شهاخصههای
ارزیابی بهدس آمهده جهه یهک سیسهتم آبیهاری قطهرهای ضهعیف
میباشد.
جدول  -7نتایج ارزیابی هیدرولیکی باغ پرتقال
مرحله
1
5

̵h

3/33
3/54

2/52
2/57

47/5
42/9

45/7
82/2

4/54
4/54

2/84
2/84

2/55
2/5

جدول  -8نتایج ارزیابی هیدرولیکی باغ هلو
مرحله
1
5

̵h

3/27
3/97

2/52
2/5

47/83
82/24

45/5
87/25

58/84
58/84

2/242
2/242

2/19
2/19

جدول 5برنامه و وضعی آبیاری در بلوکهای مورد ارزیابی توسط
یشاورز را نشان میدهد .همان طور یه مالحظهه مهیگهردد اخهتالم
میان متوسط حجم آب داده شده بهه ههر درخه در ههر آبیهاری بهه
متوسط حجم آب دریاف شده در چارک پایین هر واحد آبیاری بیهانگر
میزان وقوب یم آبیاری صورت گرفته در نقاط مشتلف باغها میباشهد،
یه عامل اصلی آن تیییر در دبی قطرهچکانها در نقهاط مشتلهف بهاغ
میباشد.
نمودارهای زیر مقایسهه نیهاز آبیهاری خهالص گیهاه را بهر حسهب
میلیمتر بین دفترچه طراحی و برنامهه  cropwatو آبهی یهه یشهاورز
داده اس نشان میدهد .همانطور یه مالحظهه مهیشهود عمهق آب
آبیاری توسط یشاورز در تمام ماههای فصل آبیهاری یکسهان نبهوده و
دچار بیشآبیاری و یمآبیاری شده اس  .برای م ال در نمهودار مربهوط
به باغ هلو در ماه مرداد عمق آب داده شده توسط یشاورز بهیشتهر از

ارزیابي فني و هيدروليكي عملكرد سيستم آبياري قطرهاي زیرسطحي

نیاز آبیاری بهدس آمده از برنامه یراپوات بوده اس و ایهن امهر بهه
این خاطر اس یه یشاورز فقط به اینکه میوه در مرحله توسهعه خهود

414

به سر میبرد و آب بیشتری نیاز دارد آبیاری میینهد و بهه دادهههای
هواشناسی یاری ندارد.

جدول  -9وضعیت آبیاری بلوکها در سامانه مورد ارزیابی
باغ
73/33
22/52
12/88
4
8
پرتقال 15
35/51
75/94
11/52
4
8
5
هلو
 :eتعداد قطرهچکانها برای هر درخ  :Ta،میزان ساع پشش در هر آبیاری :Fi،دور آبیاری :Da ،متوسط عمق آب پشش شده در هر آبیاری در یل ناحیه تح پوشش گیاه:G،
متوسط حجم آبی یه روزانه به هر گیاه میرسد :G'،حجم آب پشش شده در چارک پایین مزرعه.
e

)Ta(hr

)Fi(day

)Da(mm

)G(L/day

شکل  -3نیاز آبیاری باغ پرتقال

شکل  -4نیاز آبیاری باغ هلو

)G'(L/day
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مسائل و مشکالت موجود در سامانه آبیاری

مشکالت موجود در سامانه مورد نظر را میتوان به  7بشهش زیهر
تقسیمبندی یرد -1 :مسائل و مشهکالت موجهود در بشهش طراحهی
 -5مسائل و مشکالت مربوط به بشش اجرا -3مسهائل و مشهکالت
مدیریتی و بهرهبرداری -7مسائل و مشکالت طبیعی و اجتماعی.
مسائل و مشکالت موجود در بخش طراحی

 -1یکی از اشکاالت موجود در دفترچهه طراحهی ایهن اسه یهه
طراح ،دق الزم را در محاسبات پارامترها ننموده اس  .و ایهن عامهل
باعث شده اس در همان ابتدای یار با محاسبه اشهتباه نیهاز آبهی دور
آبیاری را  92روز به دس آورد درصورتی یهه دور آبیهاری پیشهنهادی
ارائه شده  5روز میباشد.
-5دومین اشکال موجود در دفترچهه طراحهی مربهوط بهه درصهد
خیسشدگی اس یه اشتباه محاسبه یهرده و بهه مقهدار  %42رسهیده
اس در صورتی یه در باغات در آبیاری قطرهای درصد خیس شهدگی
خاک بین  33تا  99درصد میباشد.
 -3طراح قبل از زمان طراحی باغ را مشاهده ننموده اس و تنهها
نقشه بردار شری نقشه را برای وی تهیه نموده اس .
 -7تعداد قطرهچکان به دس آمده برای هر درخ زیاد محاسهبه
شده اس به طوری یه  7قطرهچکان بین ردیفههای درخه اضهافه
هستند و فقط باعث رویش علف هرز بیشتر شده اس .
 -2طراحی نکردن استشر و ایستگاه پمپاژ در داخل خود باغ.
مسائل و مشکالت بخش اجرا

-1مجری مورد نظر لولههای التهرال را بهه طهور مسهتقیم پههن
ننموده اس .
 -5فاصله یارگذاری لولههای آبده را از تنه درخ رعای ننمهوده
اس .
-3عمق یارگذاری لولهها را از سطح زمین به یک میزان رعایه
نکرده اس .
 -7مجری محترم لولههای آبده را در انتهای بلوک به ههم مهدار
یرده اس و این یار باعث شده اس توزیع فشار در یل سیستم دچار
مشکل شود.
مسائل و مشکالت بخش مدیریت و بهرهبرداری

بهرهبرداری و نگهداری سیستمهای آبیاری از مسائل مهمی اس
یه یمتر به آن توجه میشود .اغلب پروژههها پهس از اجهرا بهه دلیهل
شیوههای نادرس بهرهبرداری یارایی مناسهبی ندارنهد .بههرهبهرداری
صحیح و اهمی دادن به مسهئله نگههداری باعهث یهارایی بهیشتهر،
هزینههای یمتر و افزایش طول عمر سیستم میشود .عدم آگهاهی از

نحوه بهرهبرداری و مهدیری  ،ناشهی از عهدم آمهوزش بهه یشهاورزان
میباشد یه این امر در بششهای مشتلف سامانه آبیاری باعهث بهروز
برخی مشکالت شده اس .
ایسهتگاه فیلتراسهیون :عهدم شستشههوی فیلترههای شهنی ،حههذم
فیلترهای دیسکی ،پر شدن یف ایستگاه فیلتراسهیون از آب بهه دلیهل
خرابی بعضی از قطعات ،یار نکردن تعدادی از مانومترها.
لولههای الترال :یشهاورز بها زدن دیسهک عمیهق باعهث پهارگی
لولههای  19میلیمتری داخل باغ میشود و همچنین با این یار باعث
نرم شدن خاک میشود و با بارندگی خیلی یم خاکها صله میبندند.
برنامه و ساعات آبیاری :بهرهبردار به برنامه زمانبندی موجود در
دفترچه طراحی توجه ننموده و بر اساد شرایط یاری خود بلوکهها را
آبیاری مینماید .
مسائل و مشکالت طبیعی و اجتماعی

سهمیه ندادن آب به یشاورز :چون مالک استشر ششص دیگهری
اس به دالیلی ایهن شهشص سههمیه آب یشهاورز را نهداده و باعهث
یمآبیاری یردن یشاورز میشود.
رضای نداشتن یشاورز از مالک باغ :در سال  55باغ هلهو توسهط
ششص دیگری خریداری شد و به دلیل عهدم پرداخه حهق الزحمهه
یشاورز توسط این ششص ،ناراحتی برای یشاورز ایجاد شده و بهرای
مدتی باغ هلو را آبیاری نمییرده اس .
رشد بیرویهی علفهای هرز :با توجه به اینکه یکی از مزی های
سیستم آبیاری قطهرهای زیرسهطحی یهاهش رشهد علهفههای ههرز
میباشد ولی در مورد این طرح صدق نمهیینهد ،یهه یکهی از دالیهل
اصلی رشد بیش از اندازه علفهای هرز در سطح باغ به نوب لولهههای
جانبی و قطرهچکانهای مستقر در آن مرتبط اسه  .در ایهن سیسهتم
قطرهچکانها از نوب داخل خط با فواصل یک متهر روی لولهه جهانبی
قرار دارند و انعطامپذیری برای انتشاب قطرهچکانهای مشهشص بهر
سر هر درخ همانند روش قطرهای سطحی وجهود نهدارد و بنهابراین
فواصل بین درختان نیز بر خالم سیسهتم آبیهاری قطهرهای سهطحی
آبیاری میشود ،اگر چه دالیل دیگری نیز مانند باران میتوانهد باعهث
رشد این علفها شود اما به گفتهی زارب در سالهای یمباران نیز رشد
علفهای هرز زیاد میباشد.

نتیجه گیری و پیشنهادات
در این تحقیق وضعی سیستم آبیاری قطرهای زیرسهطحی اجهرا
شده در باغ شهرستان یردیوی واقع در استان گلستان مهورد ارزیهابی
قرار گرف و با بررسی شهاخصههای ارزیهابی محاسهبه شهده توسهط
دسههتورالعمل  ASAEعملکههرد سیسههتم ضههعیف معرفههی شههد .در
برنامهریزی آبیهاری بهه عله عهدم تبعیه از دفترچهه طراحهی ،در

ارزیابي فني و هيدروليكي عملكرد سيستم آبياري قطرهاي زیرسطحي

شرایطی باغ با یمبود آب مواجه شده اسه  .بهه دلیهل دقه نکهردن
مجری طرح در پهن نمودن الترالها یه باعث شهده اسه بعضهی از
الترالها با فاصله زیادی از تنه درختهان نصهب شهوند موجهب تهنش
بیشتری به درختان شده و برگها را نیز از شادابی خارج مییند .عدم
رعای فاصله مناسب التهرال در درختهان ،توزیهع نامناسهب آب را در
محیط ریشه به همراه دارد .عمق نصب الترالهها در ردیهف درختهان
ثاب نبهوده و مقهدار آن در طهول مسهیر بهه عله ضهعف در نصهب
الترالها ،متفاوت بود یه میتواند تبشیر سطحی را همراه داشته باشد.
با توجه بهیافتههای این تحقیهق ارزیهابی و بررسهی مسهتمر وضهعی
سیستمهای آبیاری قطرهای بعد از اجرا میتواند به مدیری سیستم در
بهرهبرداری و نگهداری صحیح این سیستمها یمک یند .لهذا توصهیه
میشود-1:هر چند وق یکبار سیستم از نظر آبدهی و فشار مورد دق
قرار گیرد-5 .قبل از اجرای سامانهها ،نحهوهی سهرویس ،نگههداری و
بهرهبرداری از آن را به یشاورزان آموزش دهنهد-3 .بشهش تهرویج و
آموزش وزارت جهاد یشاورزی روشها و مزایای آبیاری قطرهای را به
یشههاورزان آمههوزش دهههد-7 .طههرحهههای در حههال اجههرا بهههوسههیلهی
شری های مشاورین تح نظارت و ارزیابی قرار گیرنهد -2 .بازدیهد
مرتب از ایستگاه فیلتراسهیون ،اتصهاالت و مشهاهده نحهوهی یهاریرد
آنههها ،و در صههورت لههزوم تعههوی آنههها و هههمچنههین شستشههوی
فیلترهای داخل ایستگاه فیلتراسیون و لولههای جانبی انجام پذیرد.
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Abstract
Drip irrigation methods in terms of the potential for a solution ideally suited for use in high efficiency
distribution of water resources are optimized. If the system is running, regardless of the quality of some of them
tride to be not be able to provide benefits to its nominal. In order to understand the strngths and weaknesses of
system is required factors in their assessment of the size of. Farm monitoring system included parameters of
water quality, soil quality, texture, and uniformity of emitters clogging water distribution, instsllation depth,
distance from each other , and the trunk was emitters. The results show acceptable uniformity coefficient and
coefficient of variation of discharge rates at discharge were classified as unacceptable. According to the results
obtained from the coefficient of variation of flow parameters (Vqs), statistical uniformity coefficient (Us), The
coefficient of variation of the dropper(Vpf) in the system of 25,74,22 Percent were calculated, showing system
pressure fluctuations is unauthorized. It is concluded that a lack of uniformity at low pressure, poor design,
system pressure fluctuations is unauthorized
Keywords: Pressurized irrigation, Uniformly distributed, Clogging of emitters
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