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 چکیده
در آبیاری در چهار نوع قطره چکان ها توسط ریشه چکانمیزان گرفتگی قطره بررسی هدف این پژوهش

و  2/2، 4، 5/3شامل  متفاوت آبدهی با  چکاننوع قطره چهار شامل آزمایشیبود. تیمارهای  زیرسطحی چمن اسپرت

در سه های کامال تصادفی الب طرح بلوکقدر  . تیمارهای آزمایشی( بود T4و  T3, T2, T1لیتر بر ساعت )به ترتیب 2

های یکنواختی در ابتدا و انتهای آزمایش شاخص. بود لوم رس سیلتی تکرار اجرا شد. بافت خاک سایت آزمایشی

که در داخل لوله نصب شدند  هاییچکانهای این پژوهش قطرهبر اساس یافته. ندگیری شداندازه UC و varq شامل

 توسط در برابر گرفتگیکارایی بیشتری ، داخل جدار لولهنصب شده ای استوانه هایچکانقطره)پالک دار( نسبت به 

 ریشه دارند.

 چکانگرفتگی قطره های یکنواختی،، شاخصریشه، ایقطرهآبیاری  های کلیدی:واژه
 

 مقدمه 

یک  آبیاریوری آب توجه به ارتقاء بهره ،در کشور مسأله بحران منابع آب وآب شیرین منابع به سبب محدودیت 

 ، دو راهکاری است کههای آبیاریسیستمهای ارزیابی های آبیاری و اصالح روشضرورت اجتناب ناپذیر است. ارتقاء سیستم

های آبیاری زیرسطحی به سیستم .(1181نجفی، ) در نیل به این مقصود راه گشا است و در افزایش کارآیی مصرف آب موثرند

و همچنین کاهش نفوذهای گیاه رساندن مستقیم آب به منطقه توسعه ریشه قرار ندادن آب در معرض تبخیر و خاطر
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های زیر سطحی در بدین سبب راندمان آبیاری در سیستم نمایند.میزان آب مصرفی می در ایقابل مالحظهجویی ، صرفهعمقی

  (.1180دستورانی و همکاران، یابد )های آبیاری به مقدار قابل توجهی افزایش میسیستم با سایر مقایسه

های ریشه گیاه ها در اثر مزاحمتچکانای زیرسطحی، گرفتگی قطرهترین مشکالت کاربرد آبیاری قطرهیکی از مهم

دلیل توسعه  مورد بررسی قرار گرفته وهای مدیریتی نفوذ ریشه دستورالعمل(. ;Ayars et al,1999; Camp, 1998) است

گزارش  هاچکانریشه و مسدود شدن قطره مشکالت نفوذ زیرسطحی، ایقطره آبیاری  ای سطحی نسبت بهآبیاری قطره بیشتر

 ساخت هایتکنیکشرکت سازنده و نوع  بر اساس  آبده هایلوله در ریشه نفوذ میزان .(Camp et al,1997شده است )

 Coelhoمورد آزمایش قرار گرفت ) چکانقطره مختلف مدل 19 در مرکبات ریشه و قهوه ریشه نفوذ. متفاوت است چکانقطره

and Faria, 2003) . ها متفاوت چکان، گرفتگیوجود داشت ، اما تحت تأثیر نوع و دبی قطره ریشه نفوذها چکانقطره تمامبرای

 بود. 

است  به وجود آورده آبیاری زیرسطحی منحصر به فردی برای مشکالت های آبدهدر لوله ایفشار ریشه ریشه و نفوذ

مدت طوالنی است  زیرسطحیای قطره سیستم آبیاری اگر چه مشکالت سیستم را کاهش دهد. یکنواختی تواندکه می

صورت گرفته و در  فضای سبز زیرسطحیای قطرهدر زمینه آبیاری  کمی تحقیقات جدید و مطالعات اما ،است شده مطرح که

ها ها مکانیزم عمل و نحوه ساختمان داخلی آنچکاننظر به اینکه یکی از مهمترین عوامل موثر در گرفتگی قطرهدسترس هستند. 

چکان قطرهچهار برای ریشه  توسط در گرفتگی اهچکانقطره و دبی ر نوع ساختمان داخلیثیأت هدف از این مطالعه بررسی است،

 باشد.می ای زیر سطحیرایج آبیاری قطره

 

 هامواد و روش

 طرح یاجرا نحوه و شیآزما یاجرا محل مشخصات

داد انسدر  چکاننوع قطرهبه منظور بررسی تاثیر انجام شد.  1191تا مهر ماه سال  1191از اردیبهشت سال این پژوهش 

طرح در قالب آزمایش . ، انجام شداسپرتبر خصوصیات ظاهری چمن آن ای زیرسطحی و تاثیر ها در آبیاری قطرهچکانقطره

تیمارها شامل  دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا شد. در متر مربع 187تکرار در قطعه زمینی به مساحت  سهبلوک کامل تصادفی در 

 بود. 1با آبدهی متفاوت مطابق جدول  چهار نوع لوله دریپردار

 متر(×متر) 1×1/1کرت به ابعاد  11. روی زمین شدانجام  11/1/91تاریخ  درکاشت  و سازی زمینادهعملیات آم

برای تعیین فاصله  .ها )تکرارها( یک متر فاصله در نظر گرفته شدها در مجاور هم و همچنین بین بلوکایجاد شد. بین کرت

 وسانتیمتر  17ها گیری و بر آن اساس فاصله نصب لولهاندازههای دریپردار عرض پیاز رطوبتی در محل اجرای طرح نصب لوله

 کرت هر در به فاصله نیم متر نصب شده بود، چکانقطره 19 که لوله متر 11 تعیین شد. مترسانتی 17ها از هم چکانفاصله قطر

ها در کرت گیری لولهرقرا .شدنداشته کار گذ سطح خاک متریسانتی 0-17ق در عمهای دریپردار لوله آزمایشی قرار گرفتند.

 به صورت پیوسته بود.

شیر هوا در  اینچ استفاده شد. 1گرفتگی فیزیکی سیستم از یک عدد فیلتر دیسکی با ورودی  جلوگیریبه منظور 

قبل از کاشت  داخل سیستم و جلوگیری از ایجاد فشار منفی نصب گردید. ه منظور ورود هوا ب باالترین رقوم ارتفاعی به

 .پخش شدمربع  متر بر کیلوگرم 1 میزان به ها کمپوستدرکرت
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 مورد استفاده لوله دریپردار هایچکانقطره لوله و هایویژگی .1جدول 

 کد مدل قطره چکان
 نوع

 چکانقطره

 آبدهی

(lit/hr) 

محدوده 

کارکرد 

 (barفشار )

UniRam Netafim T1 1/7-9 1/1 مسطح 

PC   ساخت ایران T2 1-9 9 ایاستوانه 

Johne Deere Hydro PC T3 8/7-1/1 1/1 ایاستوانه 

Johne Deere D5000 T4 1/7-1/1 1 مسطح 

 

با آبپاش  آبیاری ماه مدت یک به چمن، استقرار منظور کاشت بذر چمن اسپرت به روش کاشت دستی انجام شد. به

 بودمتر مکعب گرم بر سانتی 11/1گالی ظاهری چ، با لوم رس سیلتی مزرعه آزمایشی بافت خاکشد.  انجام روزانه دستی

  (.1)جدول 

 

 فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه مورد مطالعه برخی خصوصات .2جدول 

چگالی 

ظاهری 

)
3

(gr/cm 

رطوبت 

  پژمردگی

 (درصد حجمی)

رطوبت ظرفیت 

 زراعی 

 (درصد حجمی) 

  سیلت

)%( 

شن  

)%( 

رس   

)%( 

رسانایی 

الکتریکی  
(dS/m) 

 
pH 

عمق نمونه 
(cm) 

11/1  10 11 11 11 11 89/1  18/8 7-17  

 

جبران عمق آب آبیاری برای   و شد تعیین عمق توسعه ریشهرطوبت قابل استفاده از  %37تخلیه  براساس آبیاری زمان

-GMK مدل رطوبت خاک به وسیله دستگاه رطوبت سنجکمبود آب خاک تا حد ظرفیت مزرعه محاسبه و اعمال گردید. 

770S ابتدای در شده کنتورهای نصب از استفاده با آبیاری آب حجم شد.قرائت  متریسانتی 7-17در عمق  به صورت روزانه 

تا اثر سایر عوامل  (1جدول بدون محدودیت فیزیکی و شیمیایی استفاده شد )آب  .شدکنترل می متری میلی 13 اصلی لوله

 .ریشه مورد بررسی قرار گیرد توسط گرفتگی ملاگرفتگی در آزمایش حذف شود و تنها ع

 

 برخی خصوصیات شیمیایی آب مورد استفاده .3جدول 

SAR Mg 

(mg/l) 

Ca (mg/l) Na 

(mg/l) 

EC (dS/m) pH 

9/1 11 03 11/1 3/7 11/0 

 های یکنواختیشاخص

باشد که حداکثر و حداقل دبی می ،چکانبررسی تغییرات دبی قطره این شاخص برای: var(q(شاخص تغییرات جریان -

درصد باشد از لحاظ طبقه  17در صورتی که کمتر از  varqمقدار  (.Jiang and Kang, 2010شود )به صورت زیر توصیف می
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درصد باشد از  17و در صورتی که بزرگتر از  "قابل قبول"درصد باشد  17تا  17بین  varq، اگر "خوب"بندی یکنواختی پخش 

 (.Keller and Bliesner, 1990) شودارزیابی می "غیر قابل قبول"بندی لحاظ طبقه 

 

 (1)  

 

متوسط مقدار دبی  :aq و بیشترین مقدار دبی مشاهده شده :maxqکمترین مقدار دبی مشاهده شده،  :minqابطه باال در ر

 مشاهده شده است.

 
 

 محاسبه برای را زیر معادله (Christiansen, 1941) کریستیانسن :(CU) هاچکانقطره پخش یکنواختی ضریب-

 .است کرده ها ارائهچکانقطره پخش یکنواختی ضریب

 

(1)  

 است. مشاهدات تعداد :n  و درصد حسب بر کریستیانسن یکنواختی ضریب :CUکه 

 

 گیری بندی و نتیجهجمع

مقدار  .بررسی شددر آبیاری زیرسطحی  چکان بر میزان گرفتگی توسط ریشه چمن در این تحقیق تأثیر نوع قطره

  .شده استارائه  1در جدول در ابتدا و انتهای آزمایش محاسبه گردید که نتایج آن  چکانیکنواختی پخش برای چهار نوع قطره

 چکاندر ابتدای آزمایش قطره چکان قرار دارد.ها تحت تأثیر نوع قطرهچکانهای یکنواختی قطرهشاخصشود که مالحضه می

نتایج . داشتند را ساخت یکنواختی بهترین T4و  T1 ،T3تیمارهای ترتیب  به و داشت را ساخت یکنواختی ترینپایین T2تیمار

 داشت. T2داللت بر کیفیت پایین قطره چکان مدل 

تقریبا در محدوده دبی متوسط  T4و  T1چکان قطرهگیری شده در ابتدا و انتهای آزمایش های اندازهدبی پراکندگی

چکان لیتر بر ساعت( قرار دارند که بیانگر تأثیر کم گرفتگی به وسیله ریشه در این نوع قطره 1و  1/1)به ترتیب  هایچکانقطره

گیری شده تقریبا در محدوده دبی متوسط های اندازهدای آزمایش پراکندگی دبیدر ابت T3و  T2های  چکانباشد. برای قطرهمی

بسیار پراکنده بدست آمد و این نشان از گرفتگی  گیری شده در انتهای آزمایشهای اندازه، در حالی که دبیقرار دارد

ها چکاندر ابتدای آزمایش برای تمامی قطرهیکنواختی پخش آب  باشد.یش میها توسط ریشه در طول مدت آزماچکانقطره

اما با گذشت زمان ایجاد گرفتگی در ها عالی ارزیابی شدند، چکاندرصد بود و از نظر ارزیابی تمام قطره 97باالتر از 

ای که در پایان دوره آزمایش شد. به گونه T3و  T2چکان ها بخصوص برای دو قطرهها باعث کاهش یکنواختیچکانقطره

 T2چکان مدل درصد( مربوط به قطره 13/19و کمترین مقدار آن ) T1درصد( مربوط به  1/09بیشترین مقدار یکنواختی پخش )

  باشد.می

گردد چکان مسدود شده اطالق میبرسد، در این حالت قطره درصد دبی طراحی 17چکان به زمانی که دبی قطره

(Gilbert et al, 1979 .) گرفته شده به ترتیب در تیمارهای های چکانقطرهتعداد T1  وT2  وT3  ،T4  عدد  1و  13، 10، 1برابر

 چکان مورد آزمایش در هر تیمار بود.  قطره 01از 
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های مختلف در ابتدا و انتهای چکانهای یکنواختی در قطرهشاخص. 5جدول 
 آزمایش

تعداد   

 چکانقطره

qavg qvar CU 

  (l/hr) - (%) 

T1 

11/1 01 ابتدای آزمایش  99/11  13/90  

10/1 01 انتهای آزمایش  11/98  99/89  

T2 

10/9 01 ابتدای آزمایش  13/91  10/91  

11/1 01 انتهای آزمایش  177 01/13  

T3 

10/1 01 ابتدای آزمایش  13/11  31/91  

19/1 01 انتهای آزمایش  177 81/31  

T4 

11/1 01 ابتدای آزمایش  99/18  07/93  

70/1 01 انتهای آزمایش  177 11/80  

 

است، که متاثر  T4و  T1های مدل چکانبه گرفتگی خیلی بیشتر از قطره T3و  T2مدل های چکانقطرهنتایج نشان داد حساسیت 

میلی متر به صورت یک جزء جدا  13به صورت پالک داخل لوله  T4و  T1های چکانباشد. قطرهچکان میاز نوع ساختار قطره

میلی متر بودند. همچنین بین  13به صورت قسمتی از لوله  T3و  T2های چکاناز لوله نصب شده بودند در صورتی که قطره

ارزیابی شد، که این تفاوت تحت تاثیر شرکت سازنده می باشد، زیرا دو  T4بهتر از  T1چکان ، قطره T4و  T1های چکانقطره

های چکانمناسب و قطره T4و  T1های چکانقطرهدند.  جمع بندی نتایج نشان داد قطره چکان مذکور از دو شرکت متفاوت بو

T2  وT3 باشند. ای زیر سطحی نامناسب میبرای آبیاری قطره 

 

 در آبیاری توسط ریشه در میزان گرفتگی چکاننوع قطرههای این تحقیق صرف نظر از شرکت سازنده، طبق یافته

(  T4و  T1)تیمارهای  های داخل خط که بصورت پالک داخل لوله نصب شده بودندچکانمؤثر بود. قطره زیرسطحی ایقطره

رای ب (T3و  T2)تیمارهای  صورت حلقه داخل جدار لوله تعبیه شده بودنده هایی که داخل خط بوده اما بچکاندر مقایسه با قطره

 تر هستند. ای زیرسطحی مطلوبآبیاری قطره
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