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 چکيده

 يبيولوژيک يکنترل گرفتگ منظور به ،(مناسب و غلظت کلر pH)سطح  يآبيار شيم مناسبتعيين مديريت  ،ز اين تحقيقهدف ا

گرم در ليتر و سه  ميلي 17و  31، 37سطح غلظت کلر  شامل سه يشيآزما يتيمارها. بود پساب کاربرد ها هنگام چکان قطره

، UniRam (1/1 ⁄  و ) PCJ (4 ⁄  چکان ) مذکور بر عملکرد دو قطره يبود. تأثير تيمارها 0و  1/3، 3برابر  pHسطح 

ساعت  01) يپس از هر سه بار آبيار ،مشخص واقع بر هر لترال  چکان قطره هشت، دبي منظور ن يا به قرار گرفت. يمورد بررس

ارزيابي شد. بطور کلي  (  )کريستيانسن  يو ضريب يکنواخت (  يکنواختي پخش )  يها گيري و شاخص اندازه، (يآبيار

رفتار اما گرم در ليتر بود.  ميلي 31با غلظت کلر  يدر تيمار کلرزن ،مورد استفاده يها چکان گر عملکرد بهتر قطره نتايج بيان

و  3برابر  pH در سطح PCJچکان  که قطره يمتفاوت بود، بطور ،pHمورد استفاده نسبت به سطح  يها چکان قطره

تأثيرگذار در  يچکان عامل نوع و ساختار قطره بنابراين .داشت يعملکرد بهتر 0برابر  pHدر سطح  UniRamچکان  قطره

 است. يآبيار شيم مناسبتعيين مديريت 

 يکلرزني؛ گرفتگي بيولوژيک ؛نچکا  قطره آبياري؛ شيم ؛يا قطرهسيستم آبياري  :ها هد واژيکل

 

 مقدمه

موجب ک سو ي، از يهاي صنعتي و کشاورز توسعه فعاليتافزايش تقاضاي آب به دنبال رشد روزافزون جمعيت و 

افزايش  گر موجبيد ياز سوآب و  منابع کيفي و کمي هاي محدوديت برداري از منابع آب و بروز افزايش بهره

ن يبزرگتر که يمحصوالت کشاورز ياريآب يبراها  ها و پساب فاضالباستفاده مجدد از توليد پساب شده است. 

منابع  ين کاهش خطر آلودگياز منابع آب و همچن يبردار ، موجب کاهش بهرهاست مصرف کننده آب در جهان

عدم پخش آب در هوا، اي به دليل  استفاده از سيستم آبياري قطره .[1] از دفع نامناسب پساب شده است يشآب نا
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محيطي  هاي بهداشتي و زيست هاي ناشي از بروز آلودگي نگراني عدم وجود رواناب و امکان کنترل نفوذ عمقي،

 .[2,3]دهد  کاربرد پساب را کاهش مي

که موجب کاهش اي است  ترين مشکل در هنگام کاربرد سيستم آبياري قطره اصلي ،ها چکان گرفتگي قطره

اي  برداري سيستم آبياري قطره هاي بهره آب و راندمان آبياري و همچنين افزايش هزينه دبي، يکنواختي پخش

، ها چکان جلوگيري از گرفتگي قطره .[6]شود  اين مشکل در هنگام استفاده از پساب تشديد مي. [1,4,5] شود مي

. بنابراين اعمال تدابير [7]عملکرد مناسب سيستم استروشي مناسب در افزايش طول عمر سيستم آبياري و حفظ 

ها تحت تأثير هر يک از عوامل ايجاد  چکان جلوگيري از گرفتگي قطرهو کنترل براي هاي الزم  خاص و مديريت

ها درشرايط  چكان امل گرفتگي قطرهترين ع مهم ضروري است.، ([1]آن )عوامل فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي 

ها و  باكتري توان به رشد ياست که از آن ميان م يعوامل بيولوژيک، يا قطره يپساب در سيستم آبياررد بكار

همچنين  و [9] شوند يجاد مي، جلبک و پالنکتون ا1يالژ باکتريکه از تعامل موس يا مواد چسبنده ،[8] ها جلبک

 .کرداشاره  [10] 2رشد سريع بيوفيلم

از رشد  يريجلوگ يبراو  [11]است  يبيولوژيک يترين روش کنترل گرفتگ صرفه ترين و به ارزان، يکلرزن

اگرچه  .[5] است يالزام، در هنگام کاربرد پساب يا قطره ياريستم آبيو جلبک درون س 3ييايباکتر يها لجن

 يکلرزن يها روشن ي، اما محقق[11,12] ها مؤثر است چکان قطره يبيولوژيک ياز گرفتگ يريدر جلوگ يکلرزن

تر  شيب يکنواختيو  يکاهش گرفتگ منظور بهرا  متفاوت يمانده آزاد و فواصل کلرزنيغلظت کلر باق مختلف با

چکان  به نوع قطره يگرفتگ بر کنترل يعالوه بر اين تأثير کلرزن. [13,14,15,16,17] اند هنموده يآب توص پخش

لذا ضرورت  .[18] باشند يمتفاوت کلرزن يها نيازمند شيوه، متفاوت يها چکان وابسته است و ممکن است قطره

سطح ) يآبيار شيم مناسبت يريمدها،  چکان قطره يکاهش گرفتگ منظور به ،يا قطره يدارد تا در هر سيستم آبيار

pH ن مطالعه هدف از اي. انتخاب و اجرا گرددت پساب يفيچکان و ک ( متناسب با ساختار قطرهمناسب و غلظت کلر

اي  در سيستم آبياري قطره پساب کاربرد هنگام( مناسب و غلظت کلر pHسطح )آبياري  شيم مناسب مديريت تعيين

 UniRam (1/1 ⁄  )و  PCJ (4 ⁄  ) يها چکان قطره يبيولوژيک يکنترل گرفتگ منظور بهدانشگاه صنعتي اصفهان 

 بود.

 ها مواد و روش

 يبيولوژيک کنترل گرفتگي يبرا( مناسب و غلظت کلر pH)سطح آبياري  شيم مناسب تعيين مديريتمنظور  به

دانشگاه صنعتي مزرعه آموزشي و پژوهشي اي در  اري قطرهيستم آبيس ها در هنگام کاربرد پساب، چکان قطره

ي فاضالب شهري دانشگاه  خانه از تصفيه، پساب مورد استفاده در اين سيستم. گرديد و اجرا طراحي ،اصفهان

شود. پساب مورد  تثبيت مي برکهوارد ، هوادهيخانه، پساب پس از مرحله  صنعتي اصفهان تأمين شد. در اين تصفيه

نه تيمار آزمايشي شامل  تيمارهاي تثبيت برداشت شد. از قسمت خروجي برکه ،اي ياري قطرهاستفاده در سيستم آب

 بر ها آن بود که اثر 0و  1/3، 3برابر  pHسه سطح  ليتر و در گرم ميلي 17 و 31، 37 کلر غلظت سطح سه اثر متقابل

                                                           
1
Bacterial mucilage 

2
Biofilm 

3
Bacterial slime 
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⁄   چکان شامل: قطره نتافيم  چکان دو نوع قطره عملکرد ) 4( PCJ  و  ⁄ ) 1/1( UniRam قرار  يمورد بررس

 .گرفت

به  ،متر 17به طول  يآبيارهر زيرواحد شامل دو لترال  و زيرواحد نهشامل اي مورد مطالعه،  آبياري قطرهسيستم 

. بودمتري از سطح زمين  سانتي 17بر روي چارچوب فلزي در ارتفاع  نصب شده متر از يکديگر و سانتي 17فاصله 

⁄   چکان شامل: قطره نتافيم  چکان نوع قطره دو ) 4( PCJ  و  ⁄ ) 1/1( UniRam  بر هر لترال استفاده شد. بر روي

 متر از يکديگر نصب شدند. 1/7چکان به فاصله  قطره 47هر لترال 

 317دهد. پساب پس از عبور از فيلتر ديسکي با مش  شماي کلي سايت آزمايشي را نشان مي، 3شکل 

(Stffilter, 2 Inch, made in Turkey) براي فراهم شدن امکان آبگيري مجزاي هر زيرواحد . شد ها مي وارد لترال

هاي مورد  نصب شد. براي ساخت محلول قطع و وصلاتيلن  شير پلي، از لوله نيمه اصلي، در ابتداي هر زيرواحد

زيرواحد  سهليتري استفاده شد، که هر کدام براي کلرزني  3777مخزن پليمري،  سهاستفاده در هنگام کلرزني، از 

. محلول استفاده شدپساب عبوري از فيلتر ديسکي از ، آبگيري مخازن منظور بهمجاور مورد استفاده قرار گرفت. 

 1تحت فشار  مخازن نصب شده بود، يکه در قسمت خروج هاي مستقل از طريق پمپ ،ساخته شده در هر مخزن

دوره  شد. ه زيرواحد مورد نظر منتقل ميب، (AZUD, 1Inch) 317پس از عبور از فيلتر ديسکي با مش اتمسفر، 

اي هر  ادامه يافت. سيستم آبياري قطره 3/3/3191آغاز شد و تا  3/1/3191هفته بود که از  33انجام آزمايش حدود 

ساعت کار کرد و  174ساعت و در مجموع در کل دوره آزمايش،  14دو روز يکبار به صورت پيوسته به مدت 

مسفر بود. تنظيم فشار به وسيله شير کنارگذر نصب ات 1فشار کار سيستم در کل طول دوره آزمايش، ثابت و برابر 

اي، در آخرين ساعت هر سيکل آبياري، پيش از  دوره  انجام شد. تزريق کلر و اسيد بصورت ،شده روي لوله اصلي

، انجام شد. از 317ساعت کار سيستم با پساب عبوري از فيلتر ديسکي با مش  11خاموش شدن سيستم و پس از 

هيپوکلريت به عنوان ترکيب  و از سديم  0و  1/3، 3پساب به سه سطح  pHاي کاهش سطح اسيد سولفوريک بر

و  pHگرم در ليتر استفاده شد. اطالعات مربوط به سطح  ميلي 17و  31، 37کلردار براي اعمال سه سطح غلظت کلر 

 ارائه شده است. 3غلظت کلر در هر تيمار، در جدول 

 
 شماي کلي سايت آزمايش -3شکل 
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 تيمارهاي آزمايشي -1جدول 
⁄   ) غلظت کلر چکان نوع قطره تيمار آزمايشي  ) pH 

T1 Cl10 pH6 
UniRam 01 6 

PCJ 

T2 Cl15 pH6 
UniRam 01 6 

PCJ 

T3 Cl20 pH6 
UniRam 01 6 

PCJ 

T4 Cl10 pH6.5 
UniRam 01 1/6 

PCJ 

T5 Cl15 pH6.5 
UniRam 01 1/6 

PCJ 

T6 Cl20 pH6.5 
UniRam 01 1/6 

PCJ 

T7 Cl10 pH7 
UniRam 01 7 

PCJ 

T8 Cl15 pH7 
UniRram 01 7 

PCJ 

T9 Cl20 pH7 
UniRam 01 7 

PCJ 

در نظر ، ليتر 177ساعت کار سيستم آبياري،  3حجم پساب مورد استفاده در هر زيرواحد براي  ،در اين تحقيق

، 11/11گرم در ليتر در اين حجم از پساب به ترتيب  ميلي 17و  31، 37 کلر غلظت گرفته شد. لذا براي دستيابي به

درصد کلر استفاده شد. شيوه کلرزني به اين صورت بود که  31هيپوکلريت مايع، حاوي  ليتر سديم ميلي 30/33و  17

 pHسطح  گيري ، وارد مخزن کلرزني شده و پس از اندازه317ليتر از پساب عبوري از فيلتر ديسکي با مش  177

-pH/Mv (Hand Held pH/Mv meter, Az-instrument 8601 AZگيري  پساب با استفاده از دستگاه اندازه

complete) ميزان اسيد سولفوريک مورد نياز براي کاهش سطح ،pH  ستفاده از با ا، 0و  1/3، 3پساب تا سطح

 افزايش عملکرد ضدعفوني کلر به پساب موجود در مخزن افزوده شد. منظور بهو سپس  آزمايش در محل تعيين

پساب، غلظت کلر مورد نظر با افزودن حجم مشخص سديم هيپوکلريت مايع در مخزن،  pH سطح پس از تنظيم

، دقيقه 37همزدن محلول به مدت  اعمال شد. پس از افزودن سديم هيپوکلريت مايع به پساب موجود در مخزن و به

مخزن تخليه و با پساب  ،. پس از پايان کلرزني[19] ساعت در زيرواحد مورد نظر تزريق شد 3لول به مدت اين مح

ها آماده شد. پس از تکميل کلرزني سيستم، براي افزايش زمان تماس ميان کلر و  شسته و براي تهيه ساير محلول

 ساعت متوقف شد. 44اي به مدت  ها، توزيع پساب در زيرواحدهاي آبياري قطره باکتري

، و تنظيم فشار هستند. عالوه بر اينداراي قابليت خودشويندگي مداوم  ،چکان مورد بررسي هر دو قطره

چکان( نيز  )جلوگيري از مکش مواد خارجي به داخل قطره Anti-Siphonمجهز به مکانيسم  UniRamچکان  قطره

چکان، فيلتراسيون با مش  قطره ه توسط کارخانه سازنده براي هر دوباشد. سطح فيلتراسيون مناسب توصيه شد مي

هاي مورد  چکان برخي خصوصيات هيدروليکي قطره، 1ميکرون است. در جدول  317و يا اندازه بازشدگي  317

  مطالعه، ارائه شده است.
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 مورد مطالعه يها چکان قطره يکيدروليات هيخصوص -2جدول 

 چکان قطره ويژگي

UniRam PCJ 

⁄  )دبي اسمي  )  1/3 4 

 1/1-4 1/1-4  (   )فشار اسمي 

   1 1 

   1/3 4 

 مسير جريان آب ابعاد

 30/0 15/0 (  )عرض 

 51/1 01/0 (  )عمق 

 31 41 (  )طول 

 0 011  (   )سطح فيلتراسيون 

 روي خط درون خط  چکان نوع قطره

 

  چکان گيري دبي قطره اندازه

و  1، مشخصچکان  قطره هشتبر عملکرد سيستم آبياري، دبي  توأم اسيد و کلربراي بررسي تأثير کاربرد 

پس از چکان، واقع بر روي هر لترال در تيمارهاي مختلف،  امين قطره13و  11امين و 13و  11امين، 33و  31امين، 3

 يبراگيري شد.  اندازه، ASAE [20]روش ارائه شده در استاندارد  مطابق با، (يساعت آبيار 01آبياري ) هر سه بار

اي بسته  ها، نخ پنبه هاي مورد بررسي واقع بر تمامي لترال چکان دو طرف قطره، لوله يممانعت از حرکت آب رو

منظور کاهش خطاهاي  دقيقه بود. به 1 ،چکان آوري جريان خروجي از هر قطره گيري و جمع شد. زمان اندازه

با  يتاليجيد ي)با استفاده از ترازو يکرار و به روش وزنبا سه ت، هاي مورد نظر چکان گيري دبي قطره اندازه، احتمالي

دبي آب ، به حجم و تقسيم آن به زمان، گرم( انجام شد. با تبديل وزن آب جمع آوري شده در ظرف 73/7دقت 

و ضريب پخش   ييکنواخت يها شاخصآوري اطالعات  پس از جمع دست آمد. چکان به خروجي از قطره

 ن شد.يير تعيز وابطاستفاده از ربا کريستيانسن  يکنواختي

       
  

    
 [18]  1)                                                                                                                           

          
 

      

∑ |       | 
     [21]  2)                                                                                       

 جا که در اين

پخش  ي: يکنواخت  (، ⁄  ) : متوسط يک چهارم کمترين دبي  ، (⁄  )چکان  : متوسط دبي قطره    

 کريستيانسن )%( يضريب يکنواخت:   و ( ⁄  )چکان  امين قطرهi: دبي   : تعداد مشاهدات،   ،)%( ها چکان قطره

 است.

 47گيري دبي  در ابتداي دوره تحقيق، پس از اندازه  چکان ضريب تغييرات ساخت قطره، عالوه بر اين 

 . تعيين شد زيرهاي مورد مطالعه و با استفاده از رابطه  چکان چکان نو از قطره قطره

       
  

    
[22]  3)                                                                                                                             

 که در آن
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 چکان )%( است. : ضريب تغييرات ساخت قطره  چکان و  انحراف معيار دبي قطره :  

مطابق با معيار  ، کهدرصد محاسبه شد 3/1 و PCJ ،3/1و  UniRamهاي  چکان اين مقدار به ترتيب در قطره

هاي مورد  چکان ، قطره[20]چکان   بر اساس ضريب تغييرات ساخت قطره يا قطرههاي آبياري  بندي سيستم طبقه

 گيرند. ياخت در رديف خوب قرار مس کيفيتمطالعه از نظر 

 نتايج و بحث

 بررسي کيفيت پساب

، هدايت الکتريکي، غلظت مواد جامد محلول و معلق، آهن، منگنز، سختي و pHهاي  نتايج بررسي پارامتر

بندي کيفيت آب آبياري از نظر تأثير بر پتانسيل گرفتگي  ترين معيارهاي طبقه تراکم باکتري که مهم

در ارتباط با پتانسيل  کيفيت آب يبند بر اساس معيار طبقهارائه شده است.  3، در جدول [23]هاست  چکان قطره

 از نظر ،شديدمحدوديت ، pHسطح مقدار متوسط از نظر ، کاربرد پساب مورد استفاده، [4] ها چکان قطره يگرفتگ

مقدار از نظر و متوسط محدوديت هاي غلظت مواد معلق، هدايت الکتريکي و سختي آب،  مقدار متوسط شاخص

به همراه کم محدوديت تعداد کل کليفرم در نمونه، غلظت مواد محلول و غلظت آهن و منگنز  يها متوسط شاخص

در پساب مورد استفاده در سيستم آبياري  [24]عالوه بر اين نتايج محاسبه شاخص اشباع النژلير  .خواهد داشت

 گر پتانسيل رسوب کربنات کلسيم در آب آبياري است. بيان، (4مورد مطالعه )جدول 

 چکان هاي فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي پساب از نظر پتانسيل گرفتگي قطره بررسي شاخص -3جدول 

 محدوديت مصرف آب مقدار واحد پارامتر

⁄    غلظت مواد معلق يفيزيک  متوسط 00±15 
⁄    غلظت مواد محلول شيميايي  کم 17±486 

⁄    يهدايت الکتريک   متوسط 00/1±58/1 
⁄    آهنغلظت    کم 06/1 
⁄    غلظت منگنز   کم 1 
⁄    سختي   CaCO3 

 متوسط 014

 pH - 40/1±44/8 شديد 
⁄          کليفرم يبيولوژيک  کم 8/8×014 

 

محاسبه شاخص اشباع النژلير براي تعيين امکان رسوب کربنات کلسيم -4جدول   

LSI pHm pHC PKd-PKS P[ACF] P[HCO3
-] P[Ca2+] 

81/1+ 44/8 15/7 17/0 37/1 36/0 75/0 

 (  )پخش  يروند تغييرات يکنواخت يبررس

 يبياررا در طول دوره آ PCJو  UniRamهاي  چکان روند تغييرات يکنواختي پخش قطره، 4 و 1، 1 يها شکل

منفي ، در طول دوره آبياري مثبت و کاهش آن   افزايش مقدار شاخص  دهد. در تيمارهاي مختلف نشان مي

دهنده رفتار متفاوت  نشان ،بطور کلي بررسي روند تغييرات يکنواختي پخش در طول دوره آبياري شود. ارزيابي مي

چکان  قطره يبرا هاي متفاوت اسيدشويي و کلرزني است. بطور کلي چکان مورد مطالعه تحت تأثير برنامه دو قطره
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UniRam ، در هر سه سطح    مقايسه روند تغييرات شاخصpH هاي متفاوت کلر، نشان دهنده  و براي غلظت

گرم در ليتر است. همچنين بررسي روند تغييرات  ميلي 31 کلرغلظت  در سطحچکان  اين قطرهعملکرد نسبي بهتر 

چکان  اين قطرهسبي بهتر دهنده عملکرد ن نشان، pHغلظت کلر و براي سطوح متفاوت سطح اين شاخص در هر سه 

 روند تغييرات شاخص 3برابر  pHبا توجه به اين که در سطح ، PCJچکان  در مورد قطرهاست.  0برابر  pHدر سطح 

بصورت کاهشي است، بنابراين کاربرد کلر در  ،pHافزايشي و در دو سطح ديگر ، نسبت به زمان پخش ييکنواخت

هاي متفاوت کلر، نشان دهنده  عملکرد بهتري خواهد داشت. عالوه بر اين مقايسه کارايي غلظت 3برابر  pHسطح 

 باشد.  ميدر ليتر گرم  ميلي 31 کلرغلظت  در سطح PCJچکان  قطرهعملکرد نسبي بهتر 

، عملکرد (4)هاي آبياري متناسب با درصد يکنواختي پخش  بندي سيستم با اين حال مطابق با استاندارد طبقه

، T2 ،T4در تيمارهاي  UniRamچکان  همچنين عملکرد قطره و T9 و T5 ،T6 ،T7در تيمارهاي  PCJچکان  قطره

T5 ،T6  وT9 يکنواختي پخش  گيرد. خوب و در ساير تيمارها در دسته خيلي خوب قرار مي خيلي -در گروه خوب

است که براي تعيين عمق آب آبياري، دور آبياري و ظرفيت  يا قطرههاي آبياري  پارامتري مهم در طراحي سيستم

توصيه ، اي . اين پارامتر همچنين براي تعيين عملکرد سيستم آبياري قطره[18]گيرد  سيستم مورد استفاده قرار مي

هاست و بر حسب  ها نسبت کمترين دبي به متوسط دبي آن چکان . اساسًا يکنواختي پخش قطره[20]شده است 

ها است که تحت تأثير تغييرات  چکان گر تغييرات شدت جريان قطره . اين فاکتور بيان[18]شود  درصد بيان مي

 .[25]شود  چکان ايجاد مي هيدروليکي، تغيير در ساخت و گرفتگي قطره
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در طول دوره آبياري تحت تأثير  UniRamو  PCJهاي  چکان روند تغييرات يکنواختي پخش قطره -2شکل 
 6برابر  pHگرم در ليتر در سطح  ميلي 21و  11، 11کلرزني با غلظت کلر 
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در طول دوره آبياري تحت تأثير  UniRamو  PCJهاي  چکان روند تغييرات يکنواختي پخش قطره -3شکل 

 1/6برابر  pHگرم در ليتر در سطح  ميلي 21و  11، 11کلرزني با غلظت کلر 
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در طول دوره آبياري تحت تأثير کلرزني  UniRamو  PCJهاي  چکان روند تغييرات دبي نسبي قطره -4شکل 

 7برابر  pHگرم در ليتر در سطح  ميلي 21و  11، 11با غلظت کلر 

 (  ) روند تغييرات ضريب يکنواختي کريستيانسن يبررس

 3، 1 يها شکل ها از دبي متوسط است. چکان گر تغييرات دبي قطره ضريب يکنواختي کريستيانسن بيان شاخص

را در تيمارهاي مختلف، در  UniRamو  PCJهاي  چکان روند تغييرات ضريب يکنواختي کريستيانسن قطره، 0 و

هاي  چکان العمل متفاوت قطره گر عکس بيان     دهد. بررسي روند تغييرات شاخص نشان مي يآبيارطول دوره 

PCJ  وUniRam چکان  هاي متفاوت اسيدشويي و کلرزني است. براي قطره نسبت به برنامهUniRam  و در هر سه

،   شاخص روند تغييرات ، گرم در ليتر ميلي 31و  37مورد مطالعه، در شرايط کاربرد غلظت کلر  pHسطح 

نزولي بوده است. مقايسه نسبي ، گرم در ليتر روند تغييرات ميلي 17، در حالي که در غلظت کلر بودافزايشي 

گرم در ليتر را تأييد  ميلي 31گرم در ليتر، کارايي بهتر غلظت کلر  ميلي 31و  37کلرزني در دو سطح غلظت کلر 
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چکان در  گر عملکرد بهتر اين قطره ، نيز بيانpHدر سطوح مختلف      نمايد. مقايسه روند تغييرات شاخص مي

قرار گرفته است.  pHتحت تأثير سطح ،   ، روند تغييرات شاخص PCJچکان  رهاست. براي قط 0برابر pHسطح 

نزولي است.  0و  1/3برابر  pHصعودي و در سطح  3برابر  pHدر سطح   بطوري که روند تغييرات اين شاخص

 pHطح تر موارد نزولي است اما بطور نسبي در س تحت تأثير غلظت کلر در بيش     اگرچه روند تغييرات شاخص

چکان برنامه کلرزني در  گرم در ليتر روند تغييرات صعودي بود. بنابراين براي اين قطره ميلي 31و غلظت کلر  3برابر 

با اين  ين برنامه کلرزني تشخيص داده شد.بهتر، 3برابر  pHگرم در ليتر و اسيدشويي با سطح  ميلي 31غلظت کلر 

، عملکرد [13]متناسب با ضريب يکنواختي کريستيانسن  يا قطرههاي آبياري  بندي سيستم حال مطابق با معيار طبقه

  خوب ارزيابي شد.، هاي مورد مطالعه در تمامي تيمارها چکان قطره
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در طول دوره آبياري  UniRamو  PCJهاي  چکان روند تغييرات ضريب يکنواختي کريستيانسن قطره -1شکل 

 6برابر  pHگرم در سطح  ميلي 21و  11، 11تحت تأثير کلرزني با غلظت کلر 
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در طول دوره آبياري تحت  UniRamو  PCJهاي  چکان روند تغييرات ضريب يکنواختي کريستيانسن قطره -6شکل 

 1/6برابر  pHگرم در ليتر در سطح  ميلي 21و  11، 11تأثير کاهش کلرزني با غلظت کلر 
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در طول دوره آبياري تحت  UniRamو  PCJهاي  چکان روند تغييرات ضريب يکنواختي کريستيانسن قطره -7شکل 

 7برابر  pHگرم در ليتر در سطح  ميلي 21و  11، 11تأثير کلرزني با غلظت کلر 
 

گرم در ليتر هر سه روز  ميلي 4/7هاي کلرزني با غلظت کلر باقيمانده آزاد  برنامهبيان کردند که ساير محققين 

تا  2 ،[15]گرم در ليتر هر دو هفته يکبار  ميلي 1، [14]گرم در ليتر در انتهاي هر سيکل آبياري  ميلي 1/7، [13]يکبار 

 1گرم در ليتر بصورت هفتگي و يا  ميلي 1/1و يا  1/3و  [16]هفته  8تا  4 يبا فاصله زمانگرم در ليتر  ميلي 11

 يمورد مطالعه، عملکرد سيستم آبيار يکلرزن يها ساير برنامهدر مقايسه با  [17]گرم در ليتر هر دو هفته يکبار  ميلي

، يآبيار يها سيستم يکلرزنمناسب برنامه  و انتخاب با اين حال در تعيين اند. در محدوده مناسب حفظ نمودهرا 

بر خصوصيات خاک و رشد گياه  يتأثير کلرزنها،  چکان قطره يبيولوژيک يبر کاهش گرفتگ يعالوه بر اثر کلرزن

افزايش چرا که کاربرد پيوسته کلر در غلظت باال ممکن است موجب  .[16,17]قرار گيرد  ينيز بايد مورد بررس

. [16,26] و آسيب به گياه شودو سميت خاک  يو لذا افزايش شور يغلظت مواد جامد محلول و شوري آب آبيار

 در نظر گرفته شود يا قطره يسيستم آبيار يکلرزن مناسبدر تعيين مديريت  بايد است که يديگر عامل اقتصاد

[17]. 

 گيري نتيجه

و  معلقمواد جامد غلظت ، ياز نظر هدايت الکتريکمحدوديت شديد، ، pHسطح از نظر کاربرد پساب مورد مطالعه 

، و تعداد کليفرم در نمونه مقدار آهن و منگنزاز نظر غلظت مواد جامد محلول، محدوديت متوسط و ، سختي پساب

هاي مورد  چکان عملکرد قطره داشت.را به همراه چکان   مصرف آب متناسب با پتانسيل گرفتگي قطرهمحدوديت کم 

-هاي يکنواختي پخش و ضريب يکنواختي کريستيانسن، در تمامي تيمارها در رديف خوب استفاده از نظر شاخص

گرم در ليتر نسبت  ميلي 31با غلظت  يچکان مورد استفاده، در برنامه کلرزن قطرههر دو عملکرد خوب قرار دارد.  خيلي

 PCJچکان  که قطره ي، متفاوت بود، بطورpHها نسبت به سطح  چکان بهتر بود. اما رفتار قطره کلر يها به ساير غلظت

براين نوع و ساختار بناداشت.  يعملکرد بهتر 0برابر  pHدر سطح  UniRamچکان  و قطره 3برابر  pHدر سطح 

  است. يآبيار شيم مناسبتأثيرگذار در تعيين مديريت  يچکان عامل قطره

 يتشکر و قدردان
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باشد.  ياصفهان م يدانشگاه صنعت يمعاونت پژوهش 370/91/177شماره  يقاتيطرح تحق يها افتهياز  ين مقاله بخشيا

 ند.ينما يم يارزدانشگاه سپاسگ يمعاونت پژوهش يها تيسندگان از حماينو
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