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چکیده
هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر اتصال انتهای الترالهای سیستم آبیاری قطرهای بر یکنواختی توزیع آب بوو .بوا ایون ون وور سیسوتم آبیواری
قطرهای .ر زوینی کاوال وسطح با ابعا. 80 .ر  90وتر .ر وزرعا تحقیقاتی .انشگاه زنجان ایجا .گر.ید آزوایش .ر  3شورای وتاواوچ دیودوان شواو
دیدوان ورسوم الترالها ( ،)C.L.اتصال .و با .و ( )P.C.و کاو انتهای الترالها بوا یکودیگر ( )L.C.و  3فشوار ورو.ی  1/0 ،0/5و  1/5بوار انجوام
گرفت براساس نتایج. ،ر فشار ورو.ی  0/5بار. ،بی وتوس قطرهدکانها (  ،) qaضوری تیییوراچ ( )Cvو ضوری یکنوواختی کریستیانسون. )Uc( 3ر
 P.C.با ترتی  11/0 ،2/9LPHو . 92رصد. ،ر  10/7 ،3/0LPH ،L.C.و . 91رصد و .ر  13/1 ،2/8LPH ،C.L.و . 89رصد بو. .ر فشوار ورو.ی
 1/0بار . Cvر  P.C. ،C.L.و  L.C.باترتی  5/7 ،9/1و . 4/9رصد بو .و  Ucو  qaبرای  C.L.با ترتی  4/8LPHو . 92رصود و بورای  P.C.و
 4/1LPH ،L.C.و . 96رصد بو. .ر فشار ورو.ی  1/5بار با .لی تحمی فشار اضافی بر سیستم ،وقودار  qaبوا ترتیو  )P.C.( 4/9 ،)C.L.( 5/0و
 )L.C.( 5/0لیتر .ر ساعت بو. .ر این فشار ورو.ی وقا.یر  Cvبرای  3حالت  P.C. ،C.L.و  L.C.با ترتی  8/4 ،9/7و . 5/5رصود و  94 ،93 Ucو
. 96رصد شد براساس نتایج ،اتصال انتهای الترال ها با یکدیگر (.و با .و و یا لوپ) ووج ارتقای یکنواختی توزیع آب .ر سیسوتم آبیواری نسوبت بوا
دیدوان ورسوم شد کا این وسئلا .ر اتصال حلقوی بیشتر بو.
واژههای کلیدی :ضری تیییراچ ،ضری کریستیانسن ،قطرهدکان طوالنی وسیر ،یکنواختی توزیع
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از وهمترین دالشهای قرن حاضور ،دگوونگی حاو ونوابع آب
قاب .سترس و بهرهبر.اری بهینا از آن ویباشود بر اسواس آوارهوای
ووجو. ،.ر حال حاضر حدو. 70 .رصد از آب شیرین جهان شواو آب
رو.خاناها. ،ریاداها و آبخوانهای زیرزوینوی بوا وصورف کشواورزی
وی رسد (عباسی و همکاران )1394 ،بخوش اع موی از آب بر.اشوت
شده از ونابع آب .ر حین انتقال و کاربر .آب .ر وزرعا با هدر ویرو.
کا سهم تلااچ آب .ر ووقع آبیاری وزارع بویشتور اسوت بور اسواس
بررسی های صورچ گرفتا .ر سوطح کشوور ایوران ،وتوسو رانودوان
کاربر .آب .ر روش آبیاری سطحی. 53/6 ،رصد ویباشود (عباسوی و
همکاران )1395 ،بنابراین الزم اسوت رانودوان آبیواری ارتقوا یابود از
شیوههای آبیاری کا با کنترل بیشتر بر توزیع آب ،ووج صرفاجویی
. -1انشیار گروه وهندسی آب. ،انشکده کشاورزی. ،انشگاه زنجان
. -2انش آووختا کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی. ،انشوکده کشواورزی. ،انشوگاه
زنجان
)Email: Nikbakht.jaefar@znu.ac.ir
(*-نویسنده وسئول:
3- Christiansen's uniformity coefficient

قاب والح اای .ر وصرف آب ویشو ،.سیستمهای آبیاری قطورهای
است ()Keller and Bliesner., 1990
ووفقیت یک سیستم آبیاری قطره ای را طراحوی .قیوو و اجورای
وناس تضمین خواهد نمو. .ر بیشتر وواقع ،برقوراری تووام ایون .و
شرط اتااق نمیافتد و سیستم قا.ر با ارایا تماوی پتانسی خو .نیست
( )Burt and Styles., 2007بنوابراین الزم اسوت سیسوتم آبیواری
قطرهای اجرا شده با طور وتناوب با اندازهگیری .ر حین بهورهبور.اری
وور .ارزیابی قرار گیور )Merriam and Keller., 1978( .بوا انجوام
ارزیابی ویدانی و هر دند وقت یک بار این سیستمها و پایش وضعیت
آنها ،وویتووان بوا نقواط قووچ و ضوع آنهوا پوی بور.ه و زوینوا
بهرهبر.اری بهتر را با اصالح و اتخاذ شیوههای جدید ودیریتی فوراهم
کر.
نتایج ارزیابی  42سیستم آبیاری قطرهای اجرا شده .ر پایین.سوت
ایستگاه واهاراشترا .ر هند توس .الوی و همکاران نشوان .ا .کوا .ر
وجموع طراحی هیدرولیکی بسیاری از سیستمها قاب قبول بو. .ر 64
.رصد از سیستم های طراحی شده ،یکنواختی توزیع ( )Euحدو 70.توا
. 89رصد و .ر . 17رصد از آنها باالی . 90رصد با .ست آود آنها
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عاو های ووثر .ر کاهش یکنواختی را ناشی از کوم بوو.ن شویرهای
کنترل ،طول زیا .الترالها و غیریکنوواختی قطورهدکوانهوا .انسوتند
( )Dalvi et al., 1995ارتگوا و همکواران .ر پژوهشوی بوا ارزیوابی
عملکر .سیستمهای آبیاری وحلی ونطقا نیماخشوک اسونانیا ،نتیجوا
گرفتند کا اکثر سیستمهوای ووور .آزووایش .ارای یکنوواختی توزیوع
خوووب (بووا طووور ویووانگین . 82رصوود) بو.نوود عموودهتوورین وشووک
سیستمهای وور .ارزیابی ،فشار پایین سیستمها بو .کوا علوت آن بوا
کارکر .ناوناس پمپها .ر ایستگاه پمناژ ،تمیز نکر.ن فیلترها و افوت
فشار وربوط بو )Ortega et al., 2002( .نوشا.ی و قائمی ( )1391با
ارزیابی فنی سیستمهای آبیواری قطورهای  124بوا و وزرعوا اسوتان
فارس با تنوع اقلیمی وختل  ،وتوس وقا.یر ضری یکنواختی (،)CU
یکنواختی پخش آب ( ،)Euراندوان واقعی کاربر ،1)AELQ( .راندوان
پتانسی کاربر 2)PELQ( .و ضری تیییراچ ( )CVرا بوا ترتیو ،86
 65 ،72 ،80و . 18رصد وحاسبا کر.ند .ر ارزیوابی سیسوتم آبیواری
قطرهای  3وزرعا واقع .ر کشت و صونعت شوهید رجوایی شهرسوتان
.زفول ،وقا.یر ضری یکنواختی با ترتی  96/2 ،91/1و . 96/1رصد
و یکنواختی توزیع آب با ترتی  95/1 ،87/7و . 94/2رصد و راندوان
کاربر. .ر ربع پایین با ترتی  95 ،87/6و . 94/1رصد با .ست آوود
هم دنین .ر این وزارع یکنواختی توزیع آب با ترتی ( 87/6رانودوان
خوب) و  95و . 94/1رصد (راندوان عالی) و راندوان پتانسی کواربر.
.ر ربع پایین با ترتیو  85/5 ،78/8و . 84/7رصود (رانودوان نسوبتا
خوووب) وحاسووبا شوود (عشوویری و همکوواران )1392 ،وعووروفپووور و
ابراهیمپور ( )1393با ارزیابی  11سیستم آبیاری قطرهای اجرا شوده .ر
استان کر.ستان ،یکنواختی ریزش آب را بین  16/59تا . 79/4رصد و
ویزان راندوان کاربر .ربع پایینها را حدو 16/6 .توا . 79/3رصود بوا
.ست آور.ند ایشان .الی پایین بو.ن عملکر .سیستمها را ناوناسو
بووو.ن فشووار سیسووتمهووا ،اخووتالف فشووار .ر سیسووتم ،گرفتگووی
قطرهدکانها ،ضری تیییراچ ساخت باالی قطرهدکانها و وودیریت
ضعی .ر بهرهبر.اری از سیستمهوا عنووان کر.نود نتوایج ارزیوابی 5
سیسووتم آبیوواری قطوورهای اجوورا شووده .ر شووبکا سوود سووتارخان
آذربایجان شرقی نشان .ا .یکنواختی پخوش آب بوین  48/1توا 82/8
.رصد (عملکر .ضعی تا خوب) ،راندوان پتانسی کاربر .دارک پوایین
.ر وحدو.ه  43/3تا . 74/5رصد و رانودوان کواربر .دوارک پوایین .ر
وحدو.ه  52/7تا . 82رصد وتییر بو. .الی پایین بو.ن عملکر .ایون
سیستم ها توزیع ناوناس فشار .ر بین بلوکها ،اختالف فشار .ر بوین
وانیالدها .ر .اخ هر بلوک ،ناوناس بو.ن عمو آب آبیاری و پوایین
بووو.ن .انووش و وهووارچ آبیوواران و ووودیریت ضووعی بهوورهبوور.اری از
سیستمها بیان شد (ولی اهری و همکاران)1394 ،
1- Application efficiency of low quarter
2- Potential application efficiency of low quarter

.ر سیستم آبیاری قطرهای ،دون آب با فشار نسبتا کم و آهستا از
طریو روزناهای بسیار ریز قطرهدکانها تخلیوا وویشووند ،بنوابراین
خروج یکنواخت آب از قطرهدکانها با فشار بسوتگی .ار .و تیییوراچ
فشار تاثیر عمدهای بر ویزان آبدهی قطرهدکانهوا و تیییوراچ آن .ار.
( )Merriam and Keller., 1978بنابراین هر راهکواری کوا باعو
توزیع یکنواخوت فشوار .ر سیسوتم گور ..وویتوانود بور خصوصویاچ
هیدرولیکی سیستم تاثیرگذار باشد اخیرا بعضی از زارعین ووقع اجرای
سیستمهای آبیاری قطره ای ،انتهای لولاهوای فرعوی را بوا یکودیگر
وتص نمو.ه و با اصطالح سیستم را با حالت حلقوی تبدی ویکنند
.ر شرای ایجا .شده ،احتموال وویرو .ضوری یکنوواختی توزیوع آب
افزایش یابد بر همین اساس پژوهش حاضر با ون ور ارزیوابی علموی
شرای اخیر تبیین شد بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،ارزیابی فنی و
هیدرولیکی سیسوتم آبیواری قطورهای .ر .و شورای وتاواوچ اتصوال
انتهای الترالها با یکودیگر شواو اتصوال .و بوا .وی التورالهوا و
اتصال کلیا الترالها با یکدیگر و تشکی حالت لوپ انجوام و سون
نتایج با شرای دیدوان ورسوم الترالها (عدم اتصال انتهای آنها بوا
یکدیگر) وور .وقایسا و ارزیابی قرار گرفت

مواد و روشها
با ون ور بررسی تاثیر حاالچ وتااوچ اتصال الترالهوای آبیواری
قطره ای با یکدیگر (.و با .و و حلقوی) بور خصوصویاچ هیودرولیکی
سیستم ،پژوهش حاضر بوا صوورچ آزووایش وزرعواای از خور.ا .توا
شهریور واه سال . 1394ر وزرعا تحقیقواتی .انشوگاه زنجوان انجوام
گرفت برای انجام آزوایش ،یک زیرواحد آبیاری قطرهای (شک . )1ر
قطعا زوینی کاوال وسطح (جهت حوذف بوار فشواری ناشوی از شوی
زوین) با ابعوا 80 .وتور .ر  90وتور ایجوا .شود هوم دنوین پسوتی و
بلندیهای زوین ناشوی از عملیواچ شوخم .ر پواییز ،از طریوو ا.واچ
کشاورزی ،تسطیح و از بین رفت
آزوایش .ر  3حالت وتااوچ اتصال انتهای الترالها با یکودیگر و
 3فشار ورو.ی وتااوچ انجام گرفت حاالچ اتصال انتهای التورالهوا
شاو عدم اتصال انتهوای التورالهوا بوا یکودیگر (دیودوان ورسووم
الترالها) ( ،)3C.L.اتصوال .و بوا .وی انتهوای التورالهوای وجواور
( )4P.C.و اتصال انتهای ک التورالهوا بوا یکودیگر و ایجوا .حالوت
حلقوی یا لوپ ( )5L.C.بو .با ون ور اتصوال انتهوای التورالهوا بوا
یکدیگر و انجام آزوایش .ر اهداف وور .ن ر ،از ساراهی و شویر هوم
قطر با الترالها ( 16ویلیوتر) استاا.ه شد (شک )1

3- Conventional Layout
4- Pair Connection
5- Loop Connection
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شکل  -1سیستم آبیاری قطرهای ایجاد شده برای انجام آزمایش

با باز و بستا نمو.ن شیرها ،شورای ووور .هودف بورای آزووایش
ایجا .شد با .لی فراوانی استاا.ه از قطرهدکوان طووالنی وسویر. 1ر
باغاچ ونطقا ،برای انجام آزوایش از این نوع قطرهدکان استاا.ه شد
جدول  1وشخصاچ قطرهدکان وور .استاا.ه را نشان وی.هد

ارزیابی فنی و هیدرولیکی سیستم با کار بر.ه شد
 Sq 
Cv    *100
 qa 

()1

n

q

()2

i

i 1

جدول  -1مشخصات قطرهچکان مورد استفاده در پژوهش.
نوع قطره

نحوه

دبی خروجی

فشار

چکان

اتصال

()LPH

کارکرد

4

 1بار

طوالنی وسیر

.اخ خ

آب وور .نیاز این آزوایش از آب داه وزرعا تاوین شود جودول 2
خصوصیاچ شیمیایی آب وور .استاا.ه را نشان ووی .هود بوا ون وور
ومانعت از گرفتگی احتمالی قطرهدکانهوا بوا ذراچ وعلوو ووجوو. .ر
آب ،یک عد .فیلتر .یسکی .ر سیستم ایجا .شده ،نص گر.ید (شک
 )1برای انتقال آب و نیز تاوین فشار وور .نیاز کارکر .سیستم از یوک
عد .پمپ سانتریاوژ استاا.ه شد فشارهای ورو.ی شواو  1/0 ،0/5و
 1/5بار بو( .نصرالهی و همکاران )1392 ،جهت تن یم فشوار ورو.ی
وور .هدف ،از یک عد .فشارسنج  6اتمسار ،لولوا برگشوت جریوان و
شیرفلکا کنترل هم قطر با لولا اصلی استاا.ه بوا عمو آوود .ر هور
نوبت آزوایش ،پ از تن یم فشوار ورو.ی بوا سیسوتم و هوم دنوین
شیرهای اتصال الترال ها ،حجم آب خروجی از قطرهدکانهای ابتودا،
یک سوم. ،و سوم و انتهای الترالها (شک  )1با یک عود .بشور 50
ویلیلیتری ودرج .ر ودچ زوان  20ثانیا اندازهگیری شد ،سن .بوی
قطرهدکانها وحاسبا گر.ید ()Merriam and Keller., 1978
پ از وحاسبا وقا.یر .بی قطرهدکوانهوای سیسوتم .ر حواالچ
وتااوچ آزوایش و فشوار ورو.ی وختلو  ،آووارههوای  1توا  7جهوت
1- Long Path Emitter

1
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کا .ر آن:
 : Cvضووری تیییووراچ (.رصوود)  : S qانحووراف وعیووار .بووی
قطرهدکانها (لیتر .ر ساعت)  : qaویانگین آبودهی قطورهدکوانهوا
(لیتر .ر ساعت)  :nتعدا .قطرهدکانهای وور .آزووایش  : qiآبودهی
هر قطره دکان (لیتر .ر ساعت)  : Euیکنواختی پخش آب (.رصود)
 : q Lqویانگین یک دهارم کمتورین .بوی قطوره دکوانهوا (لیتور .ر
سوواعت)  : U Cضووری یکنووواختی کریستیانسوون (.رصوود) : Du

390

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،2جلد  ،12خرداد  -تير 1397

قطرهدکان (علیزا.ه1376 ،
عابدی کوپائی و بختیاریفر. )1383 ،ر ا.اووا توضویحاچ اضوافی .ر
خصوص رواب  1تا  7ارایا ویشو.

یکنواختی توزیع آب (.رصد)  : q mویانگین یک .وم کومتورین .بوی
قطرهدکانها (لیتر .ر ساعت) . :qبی قطرهدکان (لیتر .ر ساعت):k ،
ضری تناس قطرهدکوان :h ،فشوار کوارکر( .بوار) و  :xنموای .بوی

Ortega et al., 2002 Dutta., 2008

جدول  -2نتایج تجزیه شیمیایی آب چاه مورد استفاده
EC
pH

Class

dS
(
m

7/28

C4S1

2/71

سدیم

SAR
0.5

)

 meq 


 lit 

mg
(
lit

1/5

پتاسیم
mg
(
lit

)

152

)

2/74

کلسیم
mg
(
lit

منیزیم
mg
(
lit

)

400

 Cvیا ضری تیییوراچ بویشتور بوا .لیو تیییوراچ .ر سواخت
قطرهدکانها .ر کارخانا ایجا .ویشو .برای یک کارخانا اوکانپوذیر
نیست کا .و وحصول وشابا را تولید کنود (علیوزا.هDutta., 1376 ،
 )2008هر دا ضری تیییراچ .ر آزوایش زیا.تر باشد وقودار اشوتباه

کلر
mg
(
lit

)

241/6

کربنات
mg
(
lit

)

435/3

)

بیکربنات
mg
(
lit

0/0

)

159

سولفات
mg
(
lit

)

550/5

آزوایشی ،نیز زیا.تر خواهد بو .بنابراین .قت آزوایش کاهش وییابود
جدول  3طبقا بندی قطرهدکانها از ن ر کیایوت سواخت بور اسواس
استاندار .انجمن وهندسان کشاورزی آوریکا را نشان وی.هد

*

جدول  -3طبقهبندی قطرهچکانها بر اساس استاندارد Dutta., 2008( ASABE؛ )Ortega et al., 2002

گروه

عالی

متوسط

معمولی

بد

غیرقابل استفاده

وقدار وجاز Cv

Cv  5%

%5  Cv  7%

%7  Cv  %11

%11  Cv  %15

%15  Cv

*
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 Euیا یکنواختی پخش آب ،از اساسیترین عاو های تاثیرگوذار
بر باز.ه کاربر .آب .ر آبیاری قطره ای است تعیین یکنوواختی پخوش
آب هم .ر طراحی و هم .ر ودیریت یک سیستم آبیاری قطرهای واید
است ( )Ortega et al., 2002 Dutta., 2008با ون ور طبقابنودی

عملکر .سیستم آبیاری با آوواره  ،Euوریوام و کلور جودول  4را ارایوا
نمو.هاند ()Merriam and Keller., 1978
نحوه ارزیابی کوارکر .سیسوتم آبیواری بوا آوواره  Ucبور اسواس
استاندار. ASABE .ر جدول  5طبقابندی نشان .ا.ه شده است

جدول  -4طبقهبندی سیستمهای آبیاری بر مبنای یکنواختی پخش آب (Ortega et al., 2002؛ )Merriam and Keller., 1978
گروه

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

وقدار وجاز Eu

Eu  %90

%90  Eu  %80

%80  Eu  %70

Eu  70%

جدول  -5مقادیر مجاز ضریب یکنواختی کریستیانسن بر اساس استاندارد .)Dutta, 2008( ASABE
گروه
وقدار وجاز Uc

غیرقابل قبول
Uc  60%

ضعیف
%60  Uc  70%

وقتی ضری یکنواختی کریستیانسن بزرگتر از . 70رصود باشود
اطالعاچ با .ست آوده از انجام آزوایش .ارای توزیع نروال خواهد بو.
و اندازهگیریهوا نسوبت بوا ویوانگین قرینوا وویشووند (نصورالهی و
همکوواران. )Barragan et al., 2006 1392 ،ر ایوون صووورچ
یکنواختی پخش از رابطا  6وحاسبا ویشو.
وهمترین ویژگی هر قطرهدکان رابطا بین تیییراچ .بوی و فشوار
.ر آن ویباشد ونحنی تیییوراچ .بوی قطوره دکوان .ر وقابو فشوار
ویتواند با صوورچ رابطوا  7وونعک شوو( .نصورالهی و همکواران،

نسبتا خوب
%70  Uc  %80

خوب
%80  Uc  %90

عالی
%90  Uc

 1392علیزا.ه )1376 ،وقدار  xوهمترین پاراوتر این وعا.لا وحسوب
ویشو .کا ویزان حساسیت .بی قطرهدکان با تیییراچ فشار و رژیوم
جریووان آب را نشووان وووی.هوود وقوودار  xهور قوودر کودووکتوور باشوود
نشان.هنده تاثیرپذیری کم .بی قطرهدکان نسبت بوا تیییوراچ فشوار
کارکر .ویباشد بر همین اساس .ر قطرهدکانهای تن یمکننده فشوار
وقدار  x=0و .ر قطرهدکوانهوای روزنواای وقودار آن  x=0/5اسوت
(علیزا.ه)1376 ،
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انتهای الترالها با یکدیگر با صورچ  P.C.و  ،L.C.یکنواختی توزیع
آب ارتقووا یافووت (جوودول  )6بنووابراین اخووتالف بووین وتوس و .بووی
قطرهدکانهای وور .آزوایش با .بی توصیا کارخانا بوا ترتیو 27/5
.رصد برای شرای  P.C.و . 25رصد بورای  L.C.کواهش یافوت .ر
این فشار ورو.ی ،اتصال انتهای لولاها ووج کاهش ضری تیییراچ
ساخت قطره دکانها ( )Cvو افوزایش ضوری کریستیانسون و تیییور
گروه طبقا بندی صورچ گرفتا برای هر وعیار گر.ید بنابراین با اتصال
انتهای الترال ها ،اثر تیییراچ .بی قطرهدکانهای وور .آزووایش ،بوا
.لی تیییراچ .ر ساخت آنها .ر کارخانا ( )Cvکاهش یافت همدنین
با .ر ن ر گرفتن رابطا  5و جودول  ،6بوا اتصوال انتهوای التورالهوا،
اختالف .بی تک تک قطرهدکانهای وور .آزوایش نسبت با وتوس
.بی ک سیستم آبیاری کاهش یافوت (افوزایش  )Ucاووا تیییوری .ر
گروه  Euایجا .نشد

نتایج و بحث
جدول  6وقا.یر آوارههای حاصو .ر  3شورای وتاواوچ اتصوال
انتهای الترالها و همدنین فشارهای ورو.ی وختل را نشان وی.هد
کا .ر ا.اوا نتوایج وربووط بوا هور فشوار ورو.ی ووور .بررسوی قورار
ویگیر.
فشار ورودی  0/5بار

بر اساس نتایج جدول  ،6وشاهده ویگور. ..ر فشوار ورو.ی 0/5
بار. ،ر بین  3شرای اتصال وتااوچ وور .آزوایش ،کمترین یکنواختی
توزیع آب از طریو قطرهدکانهای وور .آزوایش. ،ر شرای  C.L.بو.
با همین .لی نیز بیشترین اختالف بین .بوی وتوسو انودازهگیوری
شده از قطرهدکانهای وور .آزوایش با .بی کارکر .کارخانا  4/0لیتور
.ر ساعت .ر این شرای اتصال حاصو شود (. 30رصود) بوا اتصوال

جدول  -6مقادیر و گروه آمارهها و معیارهای ارزیابی هیدرولیکی سیستم آبیاری قطرهای در شرایط متفاوت اتصال در فشارهای مختلف
فشار ورودی سیستم (بار)

روش اتصال انتهای الترال
C.L.

0/5

P.C.
L.C.
C.L.

1/0

P.C.
L.C.
C.L.

1/5

P.C.
L.C.

علووت افووزایش یکنووواختی توزیووع آب و کوواهش اخووتالف .بووی
قطرهدکوانهوای ووور .آزووایش از .بوی توصویا شوده (،)4/0 LPH
ویتواند با .لی توزیع یکنواختتر فشار ورو.ی .ر کو التورالهوای
سیستم .ر حاالچ اتصال .و با .و و حلقوی آنها باشد این وسئلا بور
اساس رابطا  7با راحتی قاب استنتاج ویباشد بر اساس رابطا  7هور
قدر تیییراچ فشار .ر الترالها و با تبع آن .ر قطرهدکانهوا بویشتور
باشد. ،بی خروجی از آنها نیز .ارای تیییراچ زیا.ی خواهود بوو .کوا
این وسئلا ووج کاهش یکنواختی توزیع آب از قطرهدکانها خواهد
گر.ید
کم تر بو.ن یکنواختی توزیع آب .ر سطح وزرعوا ،باعو کواهش
عملکر .گیاه کاشتا با .لی کم آبیاری آن .ر وناطقی از سطح وزرعوا
ویگر ..کا ویزان آب .ا.ه شده با گیاه کمتر از نیاز آبی آن باشد این
شرای .ر حالت کمتر بو.ن .بی توزیع آب توس قطرهدکانها نسبت
با .بی طراحی (بر اساس توصیا کارخانا سازنده قطرهدکوان) تشودید
وییابد بنابراین وشاهده ویگر. ..ر شرای پایین بو.ن فشوار ورو.ی

)
hr

qa (lit
2/8
2/9
3/0
4/8
4/1
4/1
5/0
4/9
5/0

)%( Cv

)%( Eu

)%( U C

)%( Du

( 13/1بد)
( 11/0وعمولی)
( 10/7وعمولی)
( 9/1وعمولی)
( 5/7وتوس )
( 4/9عالی)
( 9/7وعمولی)
( 8/4وعمولی)
( 5/5وتوس )

( 82خوب)
( 84خوب)
( 85خوب)
( 90خوب)
( 92عالی)
( 95عالی)
( 87خوب)
( 89خوب)
( 93عالی)

( 89خوب)
( 92عالی)
( 91عالی)
( 92عالی)
( 96عالی)
( 96عالی)
( 93عالی)
( 94عالی)
( 96عالی)

90
93
92
93
96
96
93
94
96

با سیستم ( 0/5بار .ر ایون آزووایش) نسوبت بوا فشوار ورو.ی الزم،
اتصال انتهای الترال هوا بوا هوم .یگور بواصوورچ  P.C.و . L.C.ر
وقایسا با شرای دیدوان  C.L.وی تواند با افزایش یکنوواختی توزیوع
آب ،اثر تنش آبی وار .بر گیاهوان کشوت شوده .ر اثور کومآبیواری را
کاهش .هد
با ون ور بررسی .قیو تر وسئلا فوق و نیز تواثیر اتصوال انتهوای
الترالها با یکدیگر ،وقا.یر وتوس .بی اندازهگیری شده بورای کلیوا
 16قطرهدکان وقاطع ابتدایی ،یک سوم. ،و سوم و انتهای الترالهای
سیستم وحاسبا شد کا نتایج .ر شک  2نشوان .ا.ه شوده اسوت بوا
توجا با شوک  2و نیوز نتوایج جودول . ،6ر حالوت  L.C.بوا علوت
یکنووواختی توزیووع فشووار .ر زیرسیسووتم ،تیییووراچ .بووی وتوسوو
قطرهدکانها .ر  4وقطع انودازهگیوری ،بسویار انودک ( 0/03لیتور .ر
ساعت) بو .با طوریکا با نز.یک شدن با انتهای الترالهوا کاهشوی
.ر وقا.یر .بی وشاهده نشد .ر حالت  P.C.با جز .ر وقطع ابتودا کوا
با .لی وعیوب بو.ن برخی از قطرهدکانها وتوس .بی کمتور اسوت
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.ر وقاطع بعدی اختالف وقا.یر وتوس .بی با یکودیگر بسویار انودک
بو .اوا .ر شرای  ،C.L.تیییوراچ .بوی .ر  4وقطوع 0/258 ،لیتور .ر

انتها

.و سوم

دیدوان ورسوم الترالها
اتصال .و با .وی انتهای الترالها
اتصال حلقوی

یک سوم

.بی وتوس -لیتر بر ساعت

فشار ورو.ی 0/5بار

ساعت با .ست آود کا نسبت با  L.C.و  P.C.بیشتر بو.

ابتدا

وقطع اندازهگیری .بی

شکل  -2تغییرات متوسط دبی در مقاطع مختلف اندازهگیری در حاالت متفاوت اتصال انتهای الترال در فشار ورودی  0/5بار

نتایج ارزیابی  7نمونا از قطرهدکوانهوای سواخت .اخو توسو
سهرابی و همکاران ( )1377نشان .ا. .ر فشار ورو.ی  0/5بار وتوس
.بی قطرهدکانهای طوالنی وسویر  3/05لیتور .ر سواعت و ضوری
تیییراچ . 5/2رصد حاص شد .ر پژوهش صورچ گرفتا توس ترابی
و همکاران ( )1391بر روی قطرهدکانهوای طووالنی وسویر ،وقوا.یر
.بی وتوس  Uc ،Eu ،Cv ،و . Duر فشار کارکر 0/8 .بار بوا ترتیو
 2/82لیتر .ر ساعت. 39 ،رصود. 87 ،رصود. 87 ،رصود و . 78رصود
حاص شد
فشار ورودی  1/0بار

با افزایش فشار ورو.ی با سیستم و نز.یوک شودن آن بوا فشوار
ورو.ی الزم برای توزیع یکنواختتر آب توس قطرهدکانها ،اختالف
وتوس .بی کلیا قطرهدکانهوای ووور .آزووایش از .بوی 4/0 LPH
کاهش یافت (جدول  )6اوا با توجا با وقا.یر جدول . ،6ر ایون فشوار
ورو.ی نیز بیشترین اختالف .ر شرای  C.L.بو 0/8( .لیتر .ر ساعت
یا . 20رصود) بوا بررسوی .قیوو .بوی توکتوک قطورهدکوانهوای
انوودازهگیووری شووده ،ایوون وسووئلا بووا .لی و بوویشتوور بووو.ن .بووی
قطره دکانهای نص شده بر الترالهای نز.یک ورو.ی از  4/0لیتور
.ر ساعت نسبت با قطرهدکانهای انتهای الترالها بو .نتایج اتصال
انتهای الترالها با یکودیگر ( P.C.و  )L.C.نشوان .ا .کوا .ر فشوار
ورو.ی  1/0بار ،وتوس .بی خروجی از قطرهدکانهای سیستم .ر هر
.و حالت اتصال انتهای الترالها ،فق  0/1لیتر .ر ساعت بیشتر شود
(. 2/5رصد بیش تر) هم دنین نتایج نشان .ا .اتصال انتهای الترالها
با صورچ  P.C.نسبت با دیدوان ورسوم ووج ارتقا ضری تیییراچ
با ویزان . 3/4رصد Eu ،با ویزان . 2رصود . 4 ،Ucرصود و 3 ،Du
.رصد شد ارتقا وقا.یر فوق .ر حالت  L.C.با ترتیو . 4/2رصود5 ،
.رصد. 4 ،رصد و . 3رصد بو.

.ر فشار ورو.ی  1/0بار وقدار  Cvحاص برای قطرهدکوانهوای
وور .آزوایش توس سهرابی و همکاران (. 3/9 )1377رصد و توسو
ترابی و همکاران (. 19 )1391رصد بوو .وقودار . Euر فشوار ورو.ی
 1/0بووار .ر پووژوهش عابوودی کوپووایی و بختیوواریفوور ( )1383بوورای
قطرهدکانهای طوالنی وسویر . 95/15رصود و .ر تحقیوو ترابوی و
همکاران (. 91 )1391رصد با .ست آود عابدی کوپایی و بختیاریفر
(. )1383ر پژوهش خویش وقدار آوارههوای  Ucو  Dnرا بوا ترتیو
 96/71و . 96/32رصد و ترابی و همکاران ( )1391بوا ترتیو  90و
. 85رصد با .ست آور.ند
تاثیر اتصال انتهای الترال ها با صوورچ .و بوا .و و حلقووی بوا
وضوح .ر شک  3وشاهده ویگر ..با توجا با شک  ،3وتوس .بوی
.ر  C.L.از  5/05لیتر .ر ساعت .ر وقطوع ابتودایی بوا  4/48لیتور .ر
ساعت .ر وقطع انتهایی کاهش یافت ( 0/576لیتر .ر ساعت کاهش)
.ر حالت  P.C.وقدار .بوی وتوسو .ر وقطوع ابتودایی  4/15لیتور .ر
ساعت و .ر وقطع انتهایی  4/03لیتر .ر ساعت ( 0/12لیتر .ر سواعت
کاهش) و .ر حالوت  L.C.بوا ترتیو  4/10و  4/03لیتور .ر سواعت
( 0/07لیتر .ر ساعت کاهش) حاص شد ترابوی و همکواران ()1391
.بی وتوس قطرهدکانهای طوالنی وسیر را .ر فشار ورو.ی  1/0بار
 3/58لیتوور .ر سوواعت و سووهرابی و همکوواران ( 4/38 )1377لیتوور .ر
ساعت با .ست آور.ند
فشار ورودی  1/5بار

.ر این شرای  ،فشار اضافا تاوین شده .ر سیستم (نسبت با فشار
ورو.ی  1/0بار) ،عالوه بر غلبا بر کلیوا افوتهوای فشواری ناشوی از
اصطحکاک .ر لولا ها و وح اتصاالچ ،با علت وجو .فشار اضافی .ر
وح خروجی قطرهدکانها ،عموال نحووه اتصوال انتهوای التورالهوا
تاثیری بر وتوس .بی قطرهدکانهوای سیسوتم نداشوت (جودول )6
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همانطور کا وشاهده وی شو .اختالف وتوس .بی خروجوی از کلیوا
قطرهدکانهای سیستم .ر هور  3حالوت اتصوال از .بوی  4/0لیتور .ر

انتها

.و سوم

ساعت تقریبا یکسان بو. 25( .رصود بویشتور بورای  C.L.و  L.C.و
. 22/5رصد بیشتر برای )P.C.

دیدوان ورسوم الترالها
اتصال .و با .وی انتهای الترالها
اتصال حلقوی

یک سوم

.بی وتوس -لیتر بر ساعت

فشار ورو.ی 1/0بار
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ابتدا

وقطع اندازهگیری .بی

شکل  -3تغییرات متوسط دبی در مقاطع مختلف اندازهگیری در حاالت متفاوت اتصال انتهای الترال در فشار ورودی  1/0بار

.ر این فشار ورو.ی نسبت با فشار ورو.ی  1/0بار ،وقدار ضوری
تیییراچ سیستم با ترتی . 0/6رصد برای حالتهای  C.L.و  L.C.و
. 2/7رصد برای حالت  P.C.افزایش یافوت هومدنوین وقودار سوایر
آوارههای ارزیابی کاهش یافت نکتا وهمی کوا بور اسواس جودول 6
نتیجا ویشو .آن است کا با وجو .کاهش آوارههوای فووق ،وشواهده
وی گر. ..ر این فشار ورو.ی ،اتصال انتهوای التورالهوا بوا یکودیگر
( P.C.و  )L.C.باع ارتقای وقا.یر کلیا آوارههای ووور .بررسوی .ر
این پژوهش نسبت با حالت عدم اتصال انتهای الترالها بوا یکودیگر
( )C.L.شد کا نشان.هنده تاثیر وثبت اتصال انتهای الترالها بو.
تاثیر فشار اضافی ورو.ی با سیستم بر تیییراچ .بی با وضووح از

انتها

.و سوم

دیدوان ورسوم الترالها
اتصال .و با .وی انتهای الترالها
اتصال حلقوی

یک سوم

.بی وتوس -لیتر بر ساعت

فشار ورو.ی 1/5بار

شک  4قاب اسوتنتاج اسوت .ر ایون فشوار ،اخوتالف وتوسو .بوی
قطرهدکانهای وقطع ابتدایی و انتهایی .ر حاالچ وتااوچ اتصوال بوا
ترتی ( 0/096حالت ( 0/114 ،)C.L.حالوت  )P.C.و ( 0/264حالوت
 )L.C.لیتر .ر ساعت با .ست آود بنابراین ویتوان نتیجا گرفت کوا
.ر این شرای  ،با .لی وجو .فشار بیشتر .ر سیستم ،بویشآبیواری و
هدر رفت آب و همدنین احتمال زهدار شدن اراضی برای زوینهوایی
کا زهکشی زوین .ر آنها ضعی است رخ خواهد .ا .و اتصال انتهای
الترالهای آبیاری با یکدیگر تاثیری .ر این شرای با وجو .نخواهود
آور.

ابتدا

وقطع اندازهگیری .بی

شکل  -4تغییرات متوسط دبی در مقاطع مختلف اندازهگیری در حاالت متفاوت اتصال انتهای الترال در فشار ورودی  1/5بار

.ر آزوایش سهرابی و همکاران (. )1377ر فشوار ورو.ی  1/5بوار
وتوس .بی قطرهدکانهای طووالنی وسویر  5/39لیتور .ر سواعت و
ضری تیییراچ . 3/2رصد و .ر پژوهش ترابی و همکاران (. )1391ر
فشار ورو.ی  1/2بار وقوا.یر .بوی وتوسو  Uc ،Eu ،Cv ،و  Duبوا
ترتی  4/46لیتر .ر ساعت. 28 ،رصود. 88 ،رصود. 88 ،رصود و 81
.رصد با .ست آود

رابطه دبی -فشار قطرهچکان

وقا.یر  kو  xرابطا .بی -فشار قطرهدکان کا بر اساس .بیهای
اندازهگیری شده وحاسبا گر.ید .ر جدول  7نشان .ا.ه شده اسوت بوا
توجا با جدول  7وشاهده وویگور ..بوا تیییور روش اتصوال انتهوای
الترالها با یکدیگر و توزیع یکنواختتر فشوار ورو.ی .ر التورالهوا،
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وقدار توان .ر رابطا .بی -فشار ( )xبا ویزان . 12/6رصود .ر حالوت
 P.C.و . 25/5رصد .ر حالت  L.C.نسوبت بوا  C.L.کواهش یافوت
بنابراین اتصال انتهای الترالها با یکدیگر ووج کاهش وقدار  xبوا
صوار شوود (بوواخصوووص .ر حالووت  )L.C.کووا نشووان.هنووده کوواهش
حساسیت و تاثیرپذیری .بی خروجوی از قطورهدکوان بوا فشوار بوو.
وصوطایزا.ه و کهنووجی (. )1381ر پوژوهش خوویش ،وقوودار  xو k
قطرهدکانهای طوالنی وسیر را بوا ترتیو  0/52و  1/04بوا .سوت
آور.ند

عملکر .بهتر سیستم آبیاری قطرهای آزوایش شد .ر انتها با توجا بوا
نتایج با .ست از اتصال .و با .و و حلقوی انتهوای التورالهوا جهوت
ایجا .شرای فوق توس زارعین و باغدارانی کا از سیستمهای آبیاری
قطرهای برای آبیاری استاا.ه ویکنند ،پیشنها .ویگر:..
 با جای وسدو .کر.ن انتهای لولاهای الترال با بست انتهوایی،با کمک راب  ،انتهای آنها را با یکدیگر وتص نمایند تا انتهای آنها
با صورچ .و با .و با یکدیگر وتص گر..
 همدنین از طریو نص یک عد .سوا راهوی .ر انتهوای کلیواالترال و اتصال انتهای آنها یکدیگر ،حالت حلقوی را ایجا .نمایند

جدول  -7مقادیر  kو  xرابطه دبی -فشار در حالت متفاوت اتصال
انتهای الترالها
نحوه اتصال الترال

X

k

C.L.

0/5656
0/5019
0/4505

4/2692
4/0088
4/0706

P.C.
L.C.

R2
0/7934
0/8187
0/8227

نتیجهگیری
.ر این پژوهش تاثیر اتصال انتهای الترالهای آبیاری قطرهای با
یکدیگر با صورچ .و با .و و کاو (تشکی لوپ) نسبت بوا شورای
دیدوان ورسوم الترالها (عدم اتصال انتهای الترالها با یکدیگر) ،بر
وشخصاچ فنی و هیدرولیکی سیستم آبیاری قطوره ای ووور .ارزیوابی
قرار گرفت بر اساس نتایج حاص . ،ر فشار ورو.ی  0/5بار (کومتور از
فشووار ورو.ی الزم بوورای کووارکر .وطلوووب سیسووتم) اتصووال انتهووای
الترال ها نسبت با شرای ورسوم دیدوان سیسوتم آبیواری قطورهای،
باع افزایش .بی وتوس قطرهدکانها و بهبو .یکنواختی توزیوع آب
و .ر نتیجا کاهش ضری تیییوراچ سیسوتم گر.یود .ر فشوار ورو.ی
 1/0بار کا تقریبا نز.یک با فشار الزم برای کارکر .وطلووب سیسوتم
بو .نیز نتایج نشان .ا .اتصال انتهای التورالهوا بوا یکودیگر ووجو
افزایش یکنواختی پخش آب توس قطرهدکانهوا و کواهش ضوری
تیییراچ آنها گر.ید .ر این فشار ورو.ی ،اختالف .بی وتوس کلیوا
قطرهدکانها (.ر هر حالت اتصال وور .آزوایش) با .بوی  4/0لیتور .ر
ساعت کا توس کارخانا ارایا شده است فق  0/1لیتر .ر ساعت بوو.
.ر حالیکا برای شرای دیدوان ورسووم ،ایون اخوتالف  0/8لیتور .ر
ساعت با .ست آود .ر فشار ورو.ی  1/5بار (بیشتر از فشوار ورو.ی
الزم برای کارکر .وطلوب سیستم) ،با وجو .ارتقا یکنواختی توزیوع آب
.ر .و حالت اتصال وتااوچ نسبت با حالت ورسوم ،ولی با .لی وجو.
فشار اضافا .ر سیستم ،تخلیا آب توس قطورهدکوانهوا بوا حوداکثر
ظرفیت ومکن صورچ گرفت و بین هر  3حالت اتصوال از ن ور .بوی
وتوس کلیا قطرهدکانها اختالف وشاهده نشد همدنین بور اسواس
نتایج پژوهش ،اتصال انتهای کلیا الترالها با یکدیگر و تشکی لوپ
نسبت با اتصال .و الترال وجاور با یکدیگر از ن ر هیدرولیکی باع
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Abstract
The aim of this research was evaluate end connection types of drip irrigation system laterals affecting on
uniformity of water distribution. To carry out research, a drip irrigation system was installed on flat plot with
dimensions of 80m × 90 m in Zanjan University Research Farm. Experiments was carried out in 3 different
treatments including conventional laterals layout (C.L.) connecting laterals end as pairs (P.C.), and loop (L.C.).
Also 3 different input pressures i.e., 0.5, 1.0 and 1.5 bar were used. Results showed, at 0.5 bar input pressure,
emitters average discharge ( qa ), variability coefficient (Cv) and Christiansen’s uniformity coefficient (Uc) were
2.9LPH, 11.0% and 92% (respectively) for P.C., 3.0LPH, 10.7% and 91%, for L.C. and 2.8LPH, 13.1% and 89
% for C.L. At 1.0 bar input pressure, Cv in C.L., P.C. and L.C. were obtained 9.1%, 5.7% and 4.9%
(respectively), and qa and Uc for 3 different connects were 4.8 LPH and 92% for C.L., 4.1LPH 96% for P.C.
and L.C. for C.L. (for both). At 1.5 bar input pressure, due to inflict excess pressure to the system, qa were
calculated 5.0 (C.L.), 4.9 (P.L.) and 5.0 (L.C.) LPH. In this input pressure, Cv values for C.L., P.C. and L.C.
were 9.7%, 8.4% and 5.5% (respectively), and Uc were 93%, 94% and 96% (respectively). As the results of the
research in the case study site, connecting of lateral ends (as pair or loop) were improved and increased water
distribution uniformity compared conventional connecting which the increasing was more for loop connection.
Keywords: Christiansen’s coefficient, Distribution uniformity, Long path emitter, Variability coefficient,
Loop design.
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