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 اينوارهاي آبیاري قطره فیزیکی ها  بر گرفتگیچکاناثر فاصله قطره

  2پرویز فتحیو  1چنور  عبدي

  2استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستانو  1شگاه کردستاندانشجوي کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی آب دان

  

  

  

  چکیده 

مهم. آیدمی شمار به آبیاري راندمان افزایش و آب منابع از بهینه استفاده جهت آبیاري نوین هايروش جمله از ايقطره آبیاري

 پخش یکنواختی و دبی کاهش در عامل ترینمهم فیزیکی، گرفتگی میان این در. هاستچکانقطره گرفتگی ها، سیستم این مشکل ترین

هاي فرعی و فاصله آنها از هم از جمله عوامل موثر بر شدت گرفتگی ها روي لولهچکانموقعیت قطره. گرددمی محسوب هاچکانقطره

میزان اي بر نوارهاي آبیاري قطرههاي چکانشود. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر فاصله قطرهها محسوب میچکانفیزیکی قطره

اي در آزمایشگاه طراحی و ساخته شد. در این تحقیق از براي این منظور یک مدل فیزیکی آبیاري قطرهباشد. گرفتگی فیزیکی آنها می

تحلیل آماري نشان داد که  نتایجمتر استفاده شد. سانتی 30و  20، 10هاي برابر با چکانبا فاصله  قطرهو درزدار دار نوارهاي آبیاري پالك

دار و دزدار دارد.  نتایج همچنین نشان داد اي پالكها در نوارهاي آبیاري قطرهچکانداري بر گرفتگی قطرهها اثر معنیچکانفاصله قطره

مقایسه گرفتگی را دارا بود. درصد، کمترین  22بر برا رخ گرفتگیبا ن  يمترسانتی 30هاي چکانبا فاصله قطره که  نوار آبیاري پالك دار

   را نشان داد.در شرایط گرفتگی دار نوار آبیاري پالكکارایی باالتر ، اينرخ گرفتگی و ضریب یکنواختی نوار آبیاري قطره مقادیر

  

  چکان، فاصله قطرهاي، نوار آبیاري، گرفتگی فیزیکیآبیاري قطرههاي کلیدي: واژه

  

 مقدمه 

 محدودیت و سو یک از غذایی مواد کشاورزي و محصوالت تولید براي تقاضا افزایش آن دنبال به و دنیا جمعیت روزافزون رشد

 به رو منابع از بهینه برداري بهره دیگر، سوي از خشک نیمه و مناطق خشک در خصوص به هاآب کیفیت نزول به رو روند و آب منابع

 سازدمی ضروري) درصد 90 حدود( شورک یمصرف آب  سهم ترینبیش با کشاورزي بخش در ویژه ها بهبخش تمام در را آب کاهش

آب، یکی از راهکارهاي بهینه مصرف  جهتدر سطح مزارع و باغات آبیاري هاي مناسب توزیع آب انتخاب روشبه همین دلیل . )4(
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 نقش که باشدمی آبیاري نوین هايروش از یکی نواري –ايقطره آبیاري باشد.وري آب کشاورزي میمدیریتی مؤثر در ارتقاء بهره

 فشار با آب چون روش این در ).1( دارد باغی و زراعی محصوالتبیشتر  تولید و آبیاري راندمان بهبود کاهش مصرف آب، در مؤثري

 آن مشکالت ترینجدي از هاچکانقطره گرفتگی گردد،می خارج آهسته صورت به کوچک مجاري با هاچکانقطره طریق از کم نسبتاً

 .)10( گرددمی نشده گرفته هايچکانقطره دبی افزایش و )8( هاچکانقطره از برخی خروجی دبی کاهش باعث گرفتگی. )17( باشدمی

محصوالت  عملکردو در نتیجه کاهش آب ها، باعث کاهش ضریب یکنواختی پخش چکانعدم توجه به مشکالت گرفتگی قطره

 ).52و  61، 12( فتدامی اتفاق بیولوژیکی و فیزیکی، شیمیایی عوامل اثر بر هاچکانقطره گرفتگی .)21و  81، 11( شودمیکشاورزي 

- چکان) بیان نمودند که مهمترین عامل گرفتگی و کاهش دبی قطره22) و وي و همکاران (20)، پیت و همکاران (18ناکایاما و باکس (

ذرات جامد معلق دارد،  گرم در لیترمیلی 500تحقیقات نشان داده است که استفاده از آبی که بیش از  .باشدها، گرفتگی فیزیکی می

گردد. تحت بعضی از شرایط در صورتی که ذرات رس معلق به صورت توده در آیند، سبب بسته شدن ها میسبب مسدود شدن خروجی

 دامغان و مناطق شاهرود در شور آب با کار حال در ايقطره آبیاري طرح 8 بررسی به )7( همکاران و نادري ).5(گردند ها میخروجی

 ایجاد و سیستم ضعیف سیستم، مدیریت درون به خاك ذرات ویژه به فیزیکی مواد که ورود داد نشان تحقیق این نتایج. پرداختند

زمانیان  .باشد متوسط تا ضعیف سیستم راندمان ارزیابی شده، هايطرح از طرح 6 در که است شده باعث بلند مدت در شیمیایی رسوبات

 اي کشورآبیاري قطره هايیستمس ها درچکانقطرهدر مقایسه خصوصیات کیفی آب و رسوبات شیمیایی ) طی تحقیقی به 2و فتاحی (

باعث  یستمعواملی که در هر س و گرفتند و مورد بررسی قرارشد در نقاط مختلف کشور انتخاب  یستمس 10براي این منظور پرداختند. 

هاي رایج متکی بر ها با استفاده از شاخصچکانبینی خطر گرفتگی قطرهگردید. نتایج نشان داد که پیش آنها شده بود مشخص گرفتگی

-موارد پیش درصد از 60با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده با عدم قطعیت باالیی همراه بود. در  هایستمدر تمامی س خصوصیات کیفی آب

، عوامل فیزیکی(گانه  ها مربوط به عوامل شیمیایی و در سایر موارد مربوط به تأثیر توأم عوامل سهچکانگرفتگی قطره بینی پتانسیل

فاریابی و  ها مربوط به عوامل فیزیکی بود.چکانشد. اما در اغلب موارد گرفتگی واقعی رخ داده در قطرهمی )بیولوژیکیو شیمیایی 

ها را بررسی نمودند. نتایج نشان داد که روند چکانقطره هیدرولیکی عملکرد بر ماهی پرورش مزارع پساب کیفیت ) تأثیر3همکاران (

- گرفتگی قطره )31گیلبرت و همکاران ( ها افزایشی است.چکانهمه قطره براي آبیاري فصل طی در گرفتگی نرخزمانی  تغییرات کلی

اي اجرا شده در اطراف رودخانه کلرادو آمریکا را مورد مطالعه و بررسی یک سیستم آبیاري قطره در کنترل آنهاهاي و روش هاچکان
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هاي ها به کیفیت آب، از قبیل بار رسوبات معلق، ترکیبات شیمیایی و فعالیتچکانقرار دادند. آنها گزارش نمودند که گرفتگی قطره

در این تحقیق تصفیه فیزیکی آب آبیاري به عنوان مهمترین راهکار جهت کاهش گرفتگی قطرهبیولوژیکی در آب آبیاري بستگی دارد. 

هاي آزمایشگاهی و اي از طریق بررسیها در آبیاري قطرهچکانبررسی گرفتگی قطره بهنیز ) 22وي و همکاران (ها توصیه شد. چکان

سازي نشان نوار آبیاري استفاده شد. نتایج شبیه یک نوع چکان ونوع قطره دوسازي دو فازي جریان پرداختند. در این تحقیق از شبیه

. ولی در نوار آبیاري شونداز مسیر خارج می نشینیتهچکان با جریان متالطم حرکت کرده و بدون دادکه ذرات جامد در داخل قطره

ها چکانشوند که عامل به وجود آمدن گرفتگی در قطرههاي خروجی مسیر به هم چسبیده و ته نشین میمقدار کمی از رسوبات در لبه

هاي مارپیچی مورد چکاناندازه ذرات با بافت ریز و همچنین غلظت آب را بر گرفتگی قطره ثیرأت) در تحقیقی 91نیو و همکاران (بود. 

کوتاه مدت گرفتگی با استفاده از آب گل آلود حاوي ذرات، با هشت سایز مختلف (کمتر از  آزمایشبررسی قرار دادند. بدین منظور 

میلیمتر) صورت گرفت. ذرات مورد استفاده در این مطالعه، شامل شن ریز، سیلت و رس بود. نتایج نشان داد که براي ذرات با قطر  1/0

گرفتگی داشته است. همچنین با افزایش غلظت ذرات، میزان گرفتگی داري بر متر، غلظت رسوبات تأثیر معنیمیلی 1/0کوچکتر از 

رودخانه  ها تحت شرایط کاربرد آبچکانعملکرد هیدرولیکی قطرهتحقیقی طی ) 9بونوا و همکاران (یابد. ها افزایش میچکانقطره

 و.  آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار دادندبر گرفتگی رود تدریجی رسوبات و سایر عوامل گرفتگی و تاثیر ودورانس در جنوب فرانسه 

هدف از تحقیق حاضر بررسی . باشدبیولوژیکی میبیشتر از گرفتگی چکانها قطرهگرفتگی فیزیکی و شیمیایی نرخ گزارش نمودند که 

  باشد.دار و درزدار میاي پالكفیزیکی نوار آبیاري قطره گرفتگی عملکرد عدمهاي نوارهاي آبیاري بر چکاناثر فواصل مختلف قطره

  

 هامواد و روش

- قطره آبیاري یزیکیمدل ف یکآنها،  ی فیزیکیگرفتگاي بر نوار آبیاري قطرههاي چکانقطرهاثر فواصل مختلف  یبه منظور بررس

 1در شکل  .گردید اجرا و نصب طراحی، کردستان، دانشگاه خاك و تحقیقات آب آزمایشگاه در، متر 5/1و عرض  4به طول  نواري اي

پروانه گردان (براي مخلوط کردن ذرات شن در  آب، مخزن شامل ترتیب به مدل این نقشه شماتیک مدل مذکور نمایش داده شده است.

 يانشعاب ورود یرهايشمتر با  4متر و طول میلی 16قطر  هبردیف نوار آبیاري  6 ،اصلینیمه لوله فشارسنج، فشار، تنظیم شیر آب)، پمپ،

 نیمه لولۀ .قرار داشتچکان قطره 12و روي سه ردیف دیگر چکان قطرهعدد  13نوارها  سه ردیف ازروي . بودآنها  يدر ابتدا و انتها
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 ظروف قراردادن منظور به  ايگالوانیزه میزچهارچوب مذکور،  زیر در .شدند نصب فلزي چهارچوب روي ي آبیاريانوارهو  اصلی

هاي چکانمشخصات قطره .گردید تعبیهها به داخل مخزن آب چکانجهت برگشت دادن آب خروجی از قطره ناودانی و  بردارينمونه

 قطري هايبازه با شن ذرات از ، 2003 ایزو استاندارد اي مطابقدقیقه 50 فاز هشت در آزمایشارائه شده است.  1مورد استفاده در جدول 

در فاز  قطري و غلظت مورد نظر انجام آزمایش، ابتدا آب با بازه براي ).15و  14( گردید انجام )2مطابق جدول مختلف (هاي و غلظت

گیري شد و روند انجام آزمایش تا ها اندازهچکانمتر و به روش وزنی، میزان دبی خروجی از قطره 10اول با هم مخلوط شده و در فشار 

  کامل شدن فاز هشت ادامه یافت.

  
  ايمدل فیزیکی آبیاري قطرهاز . نقشه شماتیک 1شکل 

 

 
  استفاده مورد ايقطره آبیاري نوارهاي مشخصات. 1 جدول

 ضریب تغییرات

 ساخت

 فشار اسمی

(m) 

 ضخامت

(میکرون)   

فاصله قطره  دبی اسمی

(lit/h) 

 نوع نوار آبیاري

8/3  10 200 30 2  

دارپالك  0/4  10 200 20 2 

2/4  10 200 10 2 

6/4  10 175 30 2  

9/4  درزدار 2 20 175 10 

5/4  10 175 10 2  
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 )15و  14(  هاي مورد استفاده در آزمون گرفتگی. اندازه الک2جدول 

  گرم در لیتر)(میلیغلظت ذرات   ها (میکرومتر)قطر منافذ الک  فازهاي آزمایش

  250  63، 53، 45  1فاز 

  250  75، 63، 53  2فاز 

  250  90، 75، 63  3فاز 

  250  106، 90، 75  4فاز 

  250  125، 106، 90  5فاز 

  250  180، 150، 125  6فاز 

  250  212، 180، 150  7فاز 

  250  250، 212، 180  8فاز 

  

آنها شود،  یهشده اول گیرياندازه یدب یانگیندرصد م 75کمتر از  یشمورد آزما هايچکانقطره یدب یانگینم اگر ،یشدر هر فاز آزما

  ).14( باشدیممطالعه مورد  هايچکانقطرهکامل (گرفتگی بحرانی)  یگرفتگآستانه  یانگرب ن فاز،قطر و غلظت ذرات استفاده شده در آ

این  یاضیر یان. بگردیداستفاده  یانگینم یدب ی ونرخ گرفتگ يآمار هايها از شاخصچکانقطره یعملکرد عدم گرفتگ یسهمقا يبرا

 ).23( باشدیم 3یال 1 هايها به صورت معادلهشاخص
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- قطره یاسم یدب: Vq، بر ساعت چکان بر حسب لیترمتوسط قطره یدب: q،چکان بر حسب درصدقطره ینرخ گرفتگ: rCکه در آن، 

ضریب یکنواختی کریستیان  :uCام، i چکانگیري شده قطرهدبی اندازه :iqها، چکانتعداد کل قطره :n، بر ساعت چکان بر حسب لیتر

  باشد.می سن



 

٦ 
 

  شاخص خطاي معیار استفاده گردید.و همچنین   Rافزار نرمالذکر از هاي فوقهمچنین به منظور بررسی تحلیل آماري شاخص
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میانگین شاخص مورد  i ،xچکان قطرهشاخص مورد نظر محاسبه شده براي  ixانحراف از معیار شاخص مورد نظر،   sdکه در آن

 باشد.خطاي معیار شاخص مورد نظر می SE نظر و

  نتایج و بحث  

دهد که نشان می 3نمایش داده شده است. مشاهده جدول  3 ها در فازهاي مختلف آزمون، در جدولچکانمقدار میانگین دبی قطره

در هر  .ها کاهش یافته استچکاندبی میانگین قطره ،8با پیشرفت آزمایش از فاز ا به سمت فاز دار و درزدار پالكآبیاري  هاينواردر 

کاهش میزان . افتداتفاق میدر فاز هشت آنها در فاز اول و کمترین دبی ها چکانقطرهدبی  نبیشتری ،آبیاري مورد مطالعه هاينوارهمه 

براي دبی میانگین نوارهاي  3مقایسه نتایج جدول بیشتر از فواصل دیگر است.  ،مترسانتی 10 برابر چکانقطره با فاصلهدر نوار آبیاري دبی 

  باشد. دار کمتر از نوار آبیاري درزدار میدهد که میزان کاهش دبی میانگین در نوار آبیاري پالكدار و درزدار نشان میآبیاري پالك

 چکان ها بر حسب لیتر بر ساعت در فازهاي مختلف آزمایشمیانگین قطره. مقادیر دبی 3جدول

  

هاي متفاوت و در فازهاي مختلف آزمایش به صورت چکانبا فواصل قطرهدار پالكهاي آبیاري روند تغییرات نرخ گرفتگی نوار

ها افزایش پیدا چکاندهد که با افزایش قطر و غلظت ذرات شن، نرخ گرفتگی قطرهارائه گردید. مشاهده شکل مذکور نشان می 2شکل 

  8فاز   7فاز   6فاز   5فاز   4فاز   3فاز   2فاز   1فاز   هاچکانفاصله قطره  

  22/1  30/1  38/1  49/1  60/1  70/1  77/1  87/1    مترسانتی 10  

  53/1  57/1  64/1  72/1  78/1  87/1  91/1  95/1    مترسانتی 20  دارنوار پالك

  55/1  71/1  74/1  78/1  81/1  89/1  91/1  95/1    مترسانتی 30  

  06/1  13/1  22/1  30/1  41/1  54/1  57/1  95/1    مترسانتی 10  

  27/1  48/1  55/1  60/1  64/1  70/1  79/1  91/1    مترسانتی 20  دارنوار درز

  41/1  54/1  57/1  64/1  68/1  72/1  84/1  83/1    مترسانتی 30  
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باشد، اما در نوار متر مشابه میسانتی 30و  20چکان برابر با قطرهبا فاصله دار پالكفتگی در نوار آبیاري کند. روند تغییرات نرخ گرمی

 چکانقطره فاصله با آبیاري نوار در گرفتگی نرخ مقداربیشتر است.  نرخ گرفتگی متر، مقدار سانتی 10برابر  چکانآبیاري با فاصله قطره

-می درصد 15 از کمتر هاچکانقطره گرفتگی نرخ مقدارآزمایش،  7 فاز تا که طوري به بوده دیگر نوع دو از کمتر مترسانتی 30 برابر

- قطره فاصله با نوارها کامل گرفتگی درصد همچنین. است رسیده درصد 22 به چشمگیري افزایش با آن مقدار ،8 فاز به 7 فاز از اما باشد

 30 و 20 برابر هايچکانقطره فاصله دار باپالك آبیاري نوارهاي در اما بود درصد 25 ، برابرآزمایش پایان در مترسانتی 10 برابر هاچکان

 ناشی از جزئی گرفتگی بدلیل هاچکانقطره دبی کاهش و نگردید مشاهده کامل گرفتگی هاچکانقطره از کدامهیچ در متر،سانتی

دار پالك آبیاري نوار در هاچکانقطره گرفتگی آستانه که دهدمی نشان همچنین 2 شکل مشاهده. بود آمده وجود به شن ذرات رسوب

 و 20 يهاچکانقطره فاصله با آبیاري نوارهاي در اما پیونددمی وقوع بهآزمایش  پنجم فاز در مترسانتی 10 برابر هايچکانقطره فاصله با

  .انده نرسید کامل گرفتگی آستانه به ايمرحله هیچ در هاچکانقطره متر،سانتی 30

مقادیر نرخ گرفتگی نوار آبیاري درزدار با فواصل مختلف و در فازهاي مورد آزمایش نشان داده شده است. مشاهده  3در شکل 

 به مقدار بحرانی رسیده است.ها چکانقطرهنرخ گرفتگی  ،دهد که در نوار آبیاري درزدار در هر سه فاصله مورد مطالعهنشان می 3شکل 

متر مشابه هم سانتی 30و  20با  هاي با فواصل چکانقطرهدر روند نرخ گرفتگی  ،داردر نوار آبیاري درزدار نیز مشابه نوار آبیاري پالك

هاي با چکانبراي قطره کهطوريبه نمایدکاهش پیدا میها چکانقطرهنرخ گرفتگی  ،باشد. در این نوار آبیاري نیز با افزایش فاصلهمی

به  ، آستانه مذکورهاچکانشود و با افزایش فاصله بین قطرهشروع میآزمایش آستانه گرفتگی کامل از فاز چهارم  ي،مترسانتی 10فاصله 

به  هاچکانگرفتگی کامل و جزئی قطره ،در این نوع نوار آبیاري در هر سه فاصله مورد مطالعه منتقل شده است. م آزمایشفاز هفت

 يهاچکانها در پایان آزمایش براي فاصله قطرهچکاندرصد گرفتگی کامل قطرهدر نوار آبیاري مذکور،  .ه گردیدمشاهدم أصورت تو

 تحقیقات نتایج نتایج بدست آمده در این تحقیق در انطباق با  باشد.درصد می 12و  16، 32متر به ترتیب برابر سانتی 30و  20، 10برابر 

  .باشدمی )23وي و همکاران (
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با فواصل دار پالك. مقادیر نرخ گرفتگی نوارهاي آبیاري 2 شکل

  هاي مختلفچکانقطره

 

دار با فواصل . مقادیر نرخ گرفتگی نوارهاي آبیاري درز3 شکل

  هاي مختلفچکانقطره

  

داده شده است.  نمایش 4 شکل دردر فازهاي مختلف آزمایش  دارسن نوار آبیاري پالكضریب یکنواختی کریستیانمقادیر 

مقدار ضریب  ،مترسانتی 10برابر با  يهاچکاندار با فاصله قطرهبیانگر این مطلب است که در نوار آبیاري پالك 4 مشاهده شکل

از فاز یک به سمت فاز هشت آزمایش، کاهش چشمگیري داشته است و این به معنی نوسانات ها چکانیکنواختی کریستیان سن قطره

یابد. این امر شاید به میزان قابل توجهی افزایش می مذکورمقدار ضریب  ،باشد. اما با افزایش فاصلهها میچکانخروجی قطرهزیاد دبی 

مال تر ایجاد شده و تغییرات دبی آنها از یک توزیع نرها در این دو فاصله به صورت یکنواختچکانبدین دلیل است که گرفتگی قطره

می متر همچنین بیانگر این مطلب نیز سانتی 30و  20 هاي چکاندار با فاصله قطرهبراي نوار آبیاري پالك 4 کلکند. مشاهده شپیروي می

 90بیشتر از مقدار آن کاهش قابل توجهی ننموده است و  فازهاي آزمایشسن در تمامی که مقدار ضریب یکنواختی کریستیان باشد

 توزیع یک از چکانهاي نوار آبیاري در تحقیق حاضرقطره دبی تغییرات ،)6زاده و کهنوجی (با توجه به نتایج مصطفی. باشددرصد می

سن تأثیر قابل توجهی بر ضریب یکنواختی کریستیان ،دهد که در این نوارها، گرفتگی فیزیکی. این امر نشان میمی نماید پیروي نرمال

  ندارد.

نمایش داده شده است. مشاهده شکل مذکور  5 درزدار به صورت شکل ايقطره مقادیر ضریب یکنواختی کریستیان سن نوار آبیاري

سن در تمام مقدار ضریب یکنواختی کریستیان ،مترسانتی 30و  20برابر  يهاچکاندهد که در نوارهاي آبیاري با فاصله قطرهنشان می

نوارهاي با باشد. بیشترین و کمترین مقدار ضریب یکنواختی کریستیان سن به ترتیب مربوط به درصد می 60آزمون، باالتر از مراحل 
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بزرگتر قطره چکانهاي فواصل یکی از دالیل این امر کاهش درصد گرفتگی کامل در  .باشدمتر میسانتی 10و  30 يهاچکانفاصله قطره

ها چکانگذار بر یکنواختی پخش قطرهها مهمترین عامل تأثیرچکانقطرهگزارش نمودند که فاصله بین نیز ) 24وو و همکاران ( .باشدمی

   باشد.پس از گرفتگی می

  

  
  

 

دار با سن نوار آبیاري پالكضریب یکنواختی کریستیان  .4شکل 

  فواصل مختلف

 

دار با درزسن نوار آبیاري ضریب یکنواختی کریستیان  .5شکل 

  فواصل مختلف

  

 
 و گرفتگی نرخ میانگین، دبی هايشاخص بر آنها متقابل اثرات همچنین و نوار آبیاري نوع ،فاصله اثر واریانس تجزیه نتایج 4 جدول در

 آنها متقابل اثرات و نوار آبیاري نوع ،فاصله اثر که دهدمی نشان مذکور جدول مشاهده. است شده ارائه سنکریستیان یکنواختی ضریب

  .باشدمی داريدرصدمعنی یک آماري سطح در مذکور شاخص سه هر بر

  

  مطالعه مورد هايشاخص بر چکانقطره نوع و فاصله اثر واریانس تجزیه -4جدول

 منابع تغییر درجه میانگین مربعات

یضریب یکنواخت  ینرخ گرفتگ   آزادي دبی میانگین 

 فاصله 2 **518/7 **3968/2

 نوع نوار آبیاري 1 **0/125 **338/0 **2466/1

ارينوع نوار آبی×فاصله 2 **0/005 **5/807 **180/82  

4139/0  134/0  1000/0  خطا 12 

  باشدیک درصد می دار بودن در سطح آماريمعنی :**
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 هاي نوار آبیاريو نرخ گرفتگی دبی میانگین شاخص هاي بر قطره چکانها اثر فاصله مقایسه میانگین نتایج حاصل از  7و  6 هاي در شکل

در این تحقیق از شاخص خطاي استاندارد براي مقایسه میانگین استفاده نشان داده شده است.  )فاز هشت( آزمایش انتهايدر  مورد مطالعه

متر سانتی 10فاصله  زیابی نوارها درمعنی داري مابین شاخص هاي ارتفاوت  هاي مذکور بیانگر این مطلب است کهمشاهده شکلگردید. 

ي هاچکانقطرهبا فاصله  هاينوار آبیاريدر  ي مذکور هاداري مابین شاخصاختالف معنی اما وجود دارد.  با سایر فواصل قطره چکانها

  مشاهده نمی شود.متر سانتی 30و  20

  

  

  

میانگین شاخص دبی میانگین در نوار آبیاري . نتایج مقایسه 6 شکل

  هاي مختلفچکاندار با فواصل قطرهپالك

  . نتایج مقایسه میانگین شاخص نرخ گرفتگی نوار آبیاري 7شکل

  هاي مختلفچکاندار با فواصل قطرهپالك

  

ارائه گردیده  9و  8هاي به صورت شکلنیز نوار آبیاري درزدار  در  مذکور اثر فاصله قطره چکانها بر شاخص هاي  مقایسه میانگیننتایج 

داري ، اختالف معنیمترسانتی 30و  10 هايچکانفاصله قطره در نوارهاي آبیاري بادهد که هاي مذکور نشان میمشاهده شکل است.

چکان نوار آبیاري درزدار با فاصله قطرهمقادیر شاخص هاي مذکور در ، اما وجود داردهاي دبی میانگین و نرخ گرفتگی شاخصمابین 

  ندارد.  ها فاصلهداري با سایر اختالف معنیمتر سانتی 20



 

١١ 
 

    
 

  . نتایج مقایسه میانگین شاخص دبی میانگین نوار آبیاري8 شکل

  هاي مختلفچکاندار با فواصل قطرهدرز

 

  شاخص نرخ گرفتگی نوار آبیاري. نتایج مقایسه میانگین 9 شکل

  هاي مختلفچکاندار با فواصل قطرهدرز

 

گیرينتیجه  

اي یکی از پارامترهاي مؤثر بر کاهش هاي نوار آبیاري قطرهچکاندهد که فاصله بین قطرهنتایج حاصل از این پژوهش نشان می

بهترین و متر به ترتیب داراي سانتی 10و  30هاي برابر چکانفاصله قطرههاي آبیاري با نوارباشد. در این تحقیق گرفتگی فیزیکی آنها می

 10و  30با فاصله قطره چکان  داربراي نوار آبیاري پالك ،در پایان آزمایش ،نرخ گرفتگی . مقادیرعدم گرفتگی بودندبدترین عملکرد 

درصد  47و  29 برابر مقادیر این شاخص براي فواصل مذکور ، براي نوار آبیاري درزدار  درصد و 39و  22 سانتی متري به ترتیب برابر

 فاصله دیگر،دو در در فاز پنجم اتفاق افتاد، اما آستانه گرفتگی  ،مترسانتی 10ي هاچکانبا فاصله قطرهدار پالكنوار آبیاري در ود. ب

 ،سانتی متري 30و  20، 10چکان برابر فاصله قطرهبا در نوار آبیاري درزدار در هیچ فازي دچار گرفتگی کامل نشدند. ها چکانقطره

- فاصله قطرهاثر  ،. در هر دو نوار آبیاريبه ترتیب در فازهاي آزمایشی چهار، هفت و هفت اتفاق افتادآستانه گرفتگی کامل و بحرانی 

گی و ضریب یکنواختی نوار آبیاري مقایسه نتایج نرخ گرفت. نبود داريمعنیي بر شاخص هاي مذکور مترسانتی 30و  20برابر  يهاچکان

  نشان داد.را در شرایط گرفتگی دار نوار آبیاري پالك عملکرد بهتردار و درزدار، اي پالكقطره
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The effect of emitter spacing on physical clogging of drip irrigation tapes 
 

 

 Drip irrigation is one of the new irrigation methods for optimum use of water resources and increas irrigation 

efficiency. The emitters clogging are the most important problem in these systems. The physical clogging is the most 

important factor in reducing the discharge and emission uniformity of emitters. The emitter position on the laterals 

and emitter spacing are the factors that affect the physical clogging rate of emitters. The objective of the present 

study is evaluating the effect of emitter spacing of drip irrigation tape on the physical clogging rate of emitters. For 

this purpose, a physical model of drip irrigation tape was designed and made at the laboratory. In this research, 
seamless and seamed irrigation tapes with emitter spacing equal to 10, 20 and 30 centimeters were used. Statistical 

analysis showed that emitters spacing have significant effect on clogging rate of emitters in seamless and seamed 

drip irrigation tapes. Result also indicated that seamless irrigation tapes with emitters spacing equal to 30 

centimeters, with clogging rate equal to 22 percent, have the least clogging. A comparison of clogging rate and 

uniformity coefficient of irrigation tape, showed the higher performance of seamless irrigation tape in clogging 

condition. 

 

Keywords: drip irrigation, tape, physical clogging, emitter spacing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


