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 ای زیرسطحی در یک باغ زیتونارزیابی سامانۀ آبیاری قطره

 
 نیا مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهانمسعود فرزام

 کشاورزی حسین دهقانی سانیج دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی

 مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهانپوش علیرضا ماًمن

Masoud_Farzamnia@yahoo.com ، پست الکترونی:30701171399، نمابر: 32709493190تلفن: 

 چکیده
در یک باغ  9819تا  9831های طی سالای زیرسطحی سامانه آبیاری قطرهاین آزمایش به منظور ارزیابی 

مذکور یک مانیفلد به طور هکتار متعلق به دانشگاه اصفهان، انجام شد. از سامانۀ  55/8ساله به مساحت  5زیتون 

، هاازابتدا و انتهای آن در نظر گرفته شد. الترال 8/2ازابتدا،  8/9ابتد، الترال واقع در  4تصادفی انتخاب و 

سانتیمتری کار گذاشته شده بودند. هرساله پس از برداشتن خاك  81و در عمق متر  991حدود چکاندار، قطره

های میانگین شاخصیری و گدقیقه اندازه 5های انتخابی به مدت های الترالچکانا، دبی تمام قطرههروی لوله

و ضریب تغییرات دبی  (EU(، یکنواختی پخش )CUضریب یکنواختی کریستیانسن )(، avgqچکان )دبی قطره

هر ی هاچکاناز قطره درصد 91تا  6حدود آزمایش سال  هر( در کل الترال محاسبه شد. در CVچکان )قطره

( Trituralinaمادۀ تریفیورالینا )مسدود شده بود، دلیل آن عدم تزریق نسبت به سال قبل  هاکدام از الترال

دربین درختان زیتون کاشته شده، بود.  محمدی که بعضاًبراساس توصیۀ طراح و دخول ریشۀ گیاهان توت و گل

های مسدود چکانبار با حذف قطرهکهای مسدود و یچکانار با قطرهبهای مذکور یکهمین دلیل شاخصبه

 89و  62، 51لیتردرساعت،  3/8ای مذکور به ترتیب هسالۀ شاخصمحاسبه شد. در حالت اول میانگین مقادیر سه

 ASAEبندی درصد بود، حالت دوم با توجه به طبقه 21و  56، 5/35لیتردرساعت،  4درصد و در حالت دوم 

 . باشدقبول میقابل

 ای زیرسطحی، زیتون، یکنواختی پخشآبیاری قطرهارزیابی، ها: کلید واژه

 

 مقدمه -9

برد و بحران منابع آب یه صورت یک می شدت از لحاظ کمبود منابع آب شیرین رنجدر شرایطی که کشور به

وری آب کشاورزی یک ضرورت اجتناب مسئله جدی مطرح است، توجه به افزایش کارآیی مصرف آب و ارتقاء بهره

های تعیین آب مورد نیاز گیاهان دو راهکاری است که های آبیاری و اصالح روشناپذیر است. در این شرایط ارتقاء سامانه

منظور تولید غذای بیشتر با سال پیش آبیاری میکرو به 43امتر فوق را افزایش دهد. در همین راستا از حدود تواند دو پارمی
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طور چشمگیری پا به عرصۀ کشاورزی گذاشته و تاکنون اراضی زیادی تحت پایین، به تر و منابع آبی با کیفیتآب کم

که امروزه از باشد های آبیاری میکرو میطحی یکی از روشزیرسای قطرهاست. آبیاری قرارگرفته هاپوشش این سامانه

تواند دارای مزایای متعدد و منحصر به فرد از نظر مسایل می واهمیت و گسترش روز افزونی برخوردار گردیده است 

ب برای ها و بحران کمبود آسالیحل مناسبی برای مقابله با خشکباشد و راهزراعی، حفظ منابع آب و خاك و اقتصادی 

توان به کاهش در میزان آب مصرفی، افزایش در رشد، عملکرد و آید. از مزایای این سامانه میشمار میاراضی فاریاب به

وری در مصرف آب، کاهش خطرات شوری برای گیاهان، تعدیل کاربرد کیفیت باالی محصول، افزایش بهره

ژی، تسهیل در عملیات کشاورزی، حفظ ساختمان خاك و های هرز، کاهش در مصرف انرکودشیمیایی، کنترل رشد علف

ها را در این سامانه حداقل کش( مصرف علف7222(. زلدسک )7039اشاره کرد )زارعی، حفاظت بیشتر از محیط زیست 

گردد رطوبت خاك کمتر شده و که آب در زیر سطح خاك توزیع میکند: هنگامیگونه بیان میداند و دلیل آن را اینمی

اند هنگام استفاده از آبیاری الف( اظهار کرده 7220گردد. کمپ و همکاران )های هرز محدود میزنی علفنهایت جوانهدر

ها و چگونگی عکس العمل چکانای زیرسطحی، برای ارزیابی عملکرد آن بررسی روند تغییرات یکنواختی دبی قطرهقطره

و بایستی با دقت انجام شود.  باشددر آب و کود بسیار حساس و مهم میها نسبت به مواد احتماال تصفیه نشده موجود آن

طور اساسی مورد توجه خاطر شدت تبخیر و نفوذ عمقی کم، بهدارد آبیاری زیرسطحی بایستی به( اظهار می7223کمپ )

جایی ساالنۀ اجزاء، کاهش واسطۀ جابهای رایج، بههای آبیاری قطرهمذکور در مقایسه با سامانه قرارگیرد. هزینۀ سامانه

ها الزم است یکنواختی کاربرد آب و تداوم این یکنواختی مورد بررسی قرار گیرد. برداری از آنیابد، ولی هنگام بهرهمی

ای زیرسطحی جبهۀ اند در روش آبیاری قطره( اظهار داشته7223( و همچنین فن و همکاران )7223آرن و همکاران )

 . شودتر میها کمشود و بنابراین ریسک آسیب دیدن ریشهریشه رانده میشوری به سمت انتهای 

رنج وسیعی از محصوالت از قبیل گیاهان علفی )کاهو، کرفس، مارچوبه و سیر(، گیاهان باغی )سیب، اکنون هم

ای ه آبیاری قطرهزمینی، گوجه و غیره بوسیلکلم، هندوانه، پیاز، سیبمرکبات و زیتون(، یونجه، ذرت، پنبه، فلفل، گل

 شوند.زیرسطحی آبیاری می

ای زیرسطحی آبیاری وسیله آبیاری قطرهامروزه بیشتر باغات زیتون در مناطق مختلف مدیترانه و دیگر مناطق به

شوند. در ایران نیز با توجه به نیاز کشور به تولید روغن، این محصول از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد و توسعه کشت می

آبی، بررسی در دستورکار متولیان کشاورزی قرار گرفته است، بنابر این با توجه به روبرو بودن کشور با مشکل کم آن

 ای زیرسطحی ضرورت دارد. سازگاری زیتون با آبیاری قطره

ست ترین میوه منطقه مدیترانه ایکی از مهم ( و9332زیتون درختی همیشه سبز مقاوم به خشکی )باکلر و همکاران، 

(. زیتون از حوالی مدیترانه 9339باشد )زاکرلی و همکاران، که از لحاظ تهیه کنسرو و روغن مورد توجه اکثر کشورها می

(، 77(، ایتالیا )07درصد زیتون جهان در کشورهای اسپانیا ) 17توسعه یافته و به کشورهای دیگر منتقل شده است. حدود 

)شرکت آبیاری شود درصد دیگر در سایر کشورهای جهان تولید می 97لید شده و ( تو1( و مراکش )3(، ترکیه )73یونان )

ملیون و هشتصدهزار( هکتار بوده )ده 73333333، 9373های زیتون جهان در سال . سطح زیرکشت باغ(9373نان دن جین، 

ن کشورهای تولیدکننده زیتو باشد، مرتبه شانزدهم را در بینهکتار آن بارور می 43333هکتار که  773333که ایران با 

صورت های جدید بهخیز برای توسعه باغداراست. افزایش سطح توسعه باغ زیتون جهان بیانگر اراده کشورهای زیتون

( بیش از چهار برابر شده است. 7227 -9373سال اخیر )زیتون در جهان طی پانزدهکه تولید روغنطوریباشد، بهمستمر می

نمودند در سایر جز در منطقه رودبار و طارم که از روغن زیتون برای پخت و پز استفاده می 7019بل از سال در ایران نیز تا ق

های کشور این روغن چندان شناخته شده نبود و عموما برای مصارف دارویی و ساالد مورد استفاده قرار مناطق و استان

زیرکشت زیتون در تر طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی، سطحها و فعالیت دفاکنون با اجرای برنامهگرفت. اما هممی
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تن روغن زیتون و بیش از  7333هزارتن دانه زیتون و  739ایران به مقدار اشاره شده توسعه یافته و با تولید ساالنه بیش از 

مزینانی و ینیاست )حسهای زیتون در مسیر توسعه و ترویج این محصول با ارزش گام نهاده تن سایر فراورده 43333

 تواند محصول داشته باشد.کند و بیش از صد سال میسال شروع به باردهی می 4تا  0(. درخت زیتون از 7029همکاران، 

هایی که زهکشی خوب دارند بهتر سازگار است، بنابراین کاشت آن در آید ولی در خاكعمل میزیتون در انواع خاك به

خاك نباید  pHآل است البته های قلیایی برای آن ایدهشود. خاكارند توصیه نمیدرصد رس د 23هایی که بیش از خاك

ها بدون آب و مواد باشد. درخت زیتون به آهک حساس نبوده و به شوری نسبتا مقاوم است. اگرچه زیتون قرن 7/3بیشتر از 

اسب باعث افزایش تولید درخت، وزن دهد کاربرد آب و مواد غذایی مندهد ولی مطالعات نشان میغذایی اضافی میوه می

شود. اگر چه مقدار آب با مقدار درصد روغن نسبت عکس دارد ولی آب میوه، حجم میوه و نسبت گوشت به هسته می

توانند به محصول بیشتر با هر حال کشاورزان با مدیریت کارآمد آبیاری میدهد. بهبیشتر عملکرد هر درخت را افزایش می

تر آب و مواد غذایی برسند. زیتون در مدت گلدهی به استرس آبی حساس ازای مصرف کمموردنظر بهپارامترهای حسی 

فرناندز . (9373)شرکت آبیاری نان دن جین، شود محسوس محصول میاست و تنش آبی در این زمان باعث کاهش 

 ای زیرسطحی را برایو آبیاری قطره ای سطحی را برای اولین سال کشت زیتونهای آبیاری قطره( به ترتیب سامانه9332)

درصد بیشتر از شرایط دیم اعالم کرده  SDI ،714اند و مقدار محصول زیتون را هنگام استفاده از های بعد توصیه کردهسال

 است.

( در روش آبیاری سطحی، درصد افزایش ارتفاع و قطر درخت زیتون را در سال چهارم 7029غالمی و همکاران )

گزارش کرده است. ایشان همچنین متوسط ارتفاع و قطر درخت تیمارهای  درصد 73و  93ترتیب سال سوم به رشد نسبت به

 اند.متر اعالم نمودهسانتی 1/4و  773آزمایشی را 

برداری با استفاده سال بهره 3ای زیرسطحی و سطحی را پس از آبیاری قطره های( سامانه7221کمپ و همکاران )

، تغییرات شدت جریان (CU)پارامترهای ضریب یکنواختی کریستیانس  و معمول ارزیابی کردند ASABEاز دو روش 

از طریق روش رایج و پارامترهای یکنواختی آماری  (DU)( و یکنواختی توزیع CV(، ضریب تغییرات )qvarچکان )قطره

( و Vqhچکان براساس هیدرولیک )قطرهدبیتغییرات(، ضریبVqs) هاچکانقطرهدبیتغییرات(، ضریبUasدبی )

ترتیب برای را به CUو  Uasمحاسبه شد و پارامترهای  ASAEاز طریق روش  (Vpfچکان )قطرهعملکردتغییراتضریب

ترین درصد گزارش کردند. ایشان اظهار داشتند مهم 1/10و  0/20ترتیب درصد و برای زیرسطحی به 4/22و  3/29سطحی 

 (7232الف و  7220مسدود شده بود. کمپ و همکاران )های چکانبودن یکنواختی سامانۀ زیرسطحی قطره عامل پایین

دست متری( بهسانتی 03ها از زیر خاك )عمق چکانهشت ساله را از طریق بیرون آوردن قطره SDIیکنواختی یک سامانۀ 

طور خفیفی های مدفون شده بهیکنواختی پخش الترال ای سطحی مقایسه کردند و اظهار داشتندآوردند و با سامانۀ قطره

 گزارش (7227اند. سادلر و همکاران )قبولقابل  ASAEتر از سامانۀ سطحی است ولی هنوز از نظر استانداردهای کم

اری ددهد ولی تأثیر معنیدرصد افزایش می 4تا  3/9ها را بین چکانها دبی قطرهچکانکردند برداشتن خاك اطراف قطره

 کند.در محاسبات یکنواختی ایجاد نمی

ای زیرسطحی به منظور آبیاری قطره با توجه به نکات قوت و ضعف بیان شده برای بررسی امکان توسعۀ سامانۀ

مقاله در یک باغ زیتون انجام شد و  27تا  32های طی سالوری آب و شناسایی مشکالت آن، پروژۀ یاد شده ارتقاء بهره

 باشد. نتایج سه سال انجام این پروژه میای از اخیر خالصه
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 مواد و روشها -2
 مشخصات محل اجرای پروژه و سامانۀ آبیاری:

انجام  7027تا  7032هکتاری دانشگاه اصفهان واقع در جنوب اصفهان از سال  17/0این آزمایش در یک باغ زیتون 

باشد و می 7×  7ای زیرسطحی مجهز شده است. آرایش درختان قطرهاحداث و به سامانۀ آبیاری  7037شد. این باغ در سال 

 73دار در دو طرف هر ردیف درخت به فاصلۀ چکانهای قطرهمحمدی قرار دارد. لولهها بعضاً درخت توت و گلبین آن

ها به یک شوند و انتهای آنمیلیمتر تغذیه می 17اند و از یک لولۀ آبرسان سانتیمتری قرار گرفته 03سانتیمتر از تنه و در عمق 

های نقش کلکتور را دارد و بنابراین آب در یک سامانه بسته جریان دارد. الترال 20میلیمتر متصل است. لولۀ  20لولۀ 

فنی  باشد. از مهمترین ویژگیچکان میازای هر قطرهلیتر در ساعت به 4ساخت یونان با دبی  2PCمذکور از نوع خود تنظیم 

چکان در ابتدا و خالل هر توان سطح مقطع بزرگ، مکانیزم خودشویندگی که امکان شستشوی قطرهها میچکانقطره

 7/3 -7/4چکان و آبدهی ثابت در محدودۀ فشار کاری های دوبل قطرهدر ورودی آورد، داشتن صافیآبیاری را فراهم می

متر است. براساس توصیۀ طراح، برای کنترل نفوذ ریشه به داخل  7ها روی لوله چکانبار را نام برد. فاصله قطره

شد ولی با توجه به مشاهدات ( به سامانه تزریق میTrituralinaها، بایستی دو بار در سال مادۀ تریفیورالینا )چکانقطره

حل انجام آزمایش خصوصیات آب و خاك م 0الی  7مجری در طول انجام آزمایش تزریق این ماده انجام نگرفت. جداول 

 دهد.را نشان می
 آزمایش محل انجامآب خصوصیات کیفی  -9جدول

TH 

(ppm) 
TDS 

(ppm) SAR S. Cations 
K 

Na 2
Mg 2

Ca S. Anions 
4

so

2 


Cl 


3Hco 2

3co 
pH EC 

(dS/m) 
meq/lit 

423 303 74/9 3/70 - 2/4 9/4 7 4/70 3/1 2/0 9 3 7/1 0/7 

 
 آزمایش محل انجام خصوصیات کیفی خاك -2 جدول

قابل  آهن

 جذب
Fe 

(ava) 

منگنز قابل 

 جذب
Mn 

(ava) 

روی قابل 

 جذب
Zn (ava) 

 مس قابل

 جذب
CU (ava) 

 پتاسیم قابل

 جذب
K (ava) 

 فسفر قابل

 جذب
P (ava) 

 کربن آلی

(OC% ) 
pH 

EC 
(dS/m) 

 عمق

(cm) 

mg/kg 

79/2 93/74 03/7 19/3 973 72 23/3 0/1 2 03-3 

73 73/73 0/7 79/7 033 7/72 19/3 7/1 2/0 23- 03 

 
 آزمایش نتایج تجزیۀ فیزیکی خاك محل انجام -8جدول 

 بافت خاك شن)%( رس)%( سیلت)%( (cmعمق)
ظرفیت 

 ()%(FC)مزرعه

 نقطۀ

 ()%(PWP)پژمردگی

 2 79 شنیلومی 10 77 72 3 -03

 1 3/73 شنیلومی 12 1 74 03 -23

 7/77 77 رسیشنیلومی 27 97 74 23 -23

 

 

 انجام آزمایش:نحوۀ 
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 ASAE (7222)و با توجه به استاندارد طور تصادفی انتخاب شد برای انجام آزمایش یک مانیفلد در حال کار به

های ازابتدا و انتهایی( انتخاب کردیم. الترال 0/9ازابتدا،  0/7الترال )ابتدایی،  4ای، های آبیاری قطرهبرای ارزیابی سامانه

چکان برای قطره 733الترال انتخابی برداشت شد و دبی  4د برای انجام آزمایش، خاك اطراف متر بودن 773مذکور حدود 

 77گیری، این کار های اندازهگیری شد. با توجه به سختی کار و برای باال بردن دقت و کنترل بر ظرفدقیقه اندازه 7مدت 

چکان ها، پارامترهای میانگین دبی قطرهاز برداشت دادهگیری شد(. پس چکان اندازهقطره 73شد )در هربار دبی بار انجام 

(avgq( یکنواختی پخش ،)EU) ضریب یکنواختی کریستیانسن ،(CU) چکانو ضریب تغییرات دبی قطره (CV)  در کل

 چکان( محاسبه شد. پارامترهای مذکور به ترتیب از روابط زیر محاسبه شدند:قطره 733الترال )

  (avgq)کانچمیانگین دبی قطره -7

n

q

q

n

i

i

ave


 1

.                                                                                                    )7( 

 که درآن:

ave.q = چکانها دبی قطره یانگینم(l/h) 

iq چکانها = دبی هریک ازقطره(l/h) 

 n= چکانهاتعداد قطره 

  (CV)ضریب تغییرات دبی  -9

Cv= s/qave.                                                                                    )9( 

 (.7013صحاف امین و فرشی، )نشان داده شده است  4چکانها در جدول برای انواع قطرهاین شاخص بندی کیفی طبقه

 
 (CVبراساس ضریب تغییرات ساخت ) چکانهابندی قطرهطبقه -4جدول 

 بندیطبقه (CV)تغییرات ساختضریب چکاننوع قطره

 اینقطه

CV ≤ 0.04 عالی 

0.07 ≤ CV<0.04 متوسط 

0.07<CV ≤0.11 در مرز خوب و ضعیف 

0.15 ≤ CV<0.11 ضعیف 

0.15<CV قبولمعموالً غیرقابل 

 خطی
CV ≤ 0.1 خوب 

0.2 ≤ CV<0.1 متوسط 

0.2<CV قبولضعیف تا غیرقابل 

 

  :پخش یکنواختی -0

(0)                                                                                            100
.





ave

n

q

q
EU 

 که درآن: 

 =EU(بر حسب درصدپخش )یکنواختی 
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nq  (l/h)باشند ها را دارا میترین دبیچکانها که پایین= متوسط دبی در یک چهارم قطره/

و  23ترتیب بیشتر از پخش آنها بههایی که یکنواختیسامانهثر بر بازده آبیاری است و ؤپارامتری م ( EU)پخش یکنواختی

 (.7012علیزاده، )باشد و ضعیف میترتیب عالی درصد باشد بازدهی آنها به 13کمتر از 

 

 کریستیانسن: یکنواختیضریب -4

CU=100(1-
nq

x

ave 


.

)                                                                                            (4) 

 که درآن:

CU(بر حسب درصدکریستیانسن)یکنواختی= ضریب 

xانحراف هرکدام ازمشاهدات از مقدار متوسط = (aveq) 

. بدیهی است باشدآب در مزرعه از نظر کمی می توزیعدهندۀ میزان یکنواختی نشان (CU) کریستیانسن یکنواختیضریب

CU درصد  37یکنواختی بیشتر از ضریب باشد. معموالًتر آب و بهتر کار کردن سامانه مییکنواختبیشتر دلیل بر توزیع

  .(7019زادگان، )رحیمیکنواختی خوب است آب با توزیعۀ دهندنشان

 
 گیری فشار:نحوه اندازه

نقطه: ابتدا،  4ها در ها مقدار فشار ابتدای مانیفلد موردنظر ثبت و فشار الترالچکانگیری دبی قطرههمزمان با اندازه

 2پاگتی وسیله یک سر سرنگی )سوزن( و یک عدد فشارسنج که توسط لوله اسازابتدا و انتهای آن، به 0/9ازابتدا،  0/7

 گیری شد.شدند، اندازهم متصل میهمتری بهمیلی

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -8

قبل آن مقایسه شده است. همانطور که  هایدهند که با سالگیری را نشان میهای اندازهشاخص 2و  7جداول 

درختان با توجه به تراکم محمدی قرار دارند. ریشۀ این اشاره شد، در بین درختان زیتون، درخت توت و درختچۀ گل

های مورد آزمایش ها تأثیر گذاشته و حتی در تمام الترالها رفته و بر دبی آنچکانسطحی که دارند، به داخل قطره

های مسدود اضافه شد. چکانکلی مسدود شدند و هر ساله بر تعداد قطرهدرصد( به 73تا  4ها )حدود چکاندرصدی از قطره

محمدی های توت و گلواسطۀ دخول ریشهها بهچکاناین موضوع است که انسداد برخی از قطره مشاهدات مجری مبین

( و اگر روند عدم استفاده از ماده 7 مزید بر علت شده است )شکل (Trituralina)بوده و عدم تزریق مادۀ تریفیورالینا 

غ حذف نشوند شاهد گرفتگی بیشتر محمدی از باهای گلهای توت و درختچهمذکور ادامه پیدا کند و درخت

های درختان زیتون نبوده، بر اثر ریشهها چکانکه طبق مشاهدات، گرفتگی قطرهشویم. با توجه به اینها میچکانقطره

های مسدود انجام گرفت و مقادیر چکانمحاسبات پارامترهای ارزیابی یکبار برای حالت موجود و یکبار با حذف قطره

 7اند. با توجه به جداول بندی شدهها اشاره شد از لحاظ کیفی طبقهه به منابعی که در قسمت مواد و روش به آنها با توجآن

ها در مقایسه با متوسط چکاندهد دبی قطرهباشد و نشان می( در هیچ شرایط قابل قبول نمیCVضریب تغییرات دبی ) 2و 

ی مورد نظر در هر شرایط به دبی اسمی آن هاها در الترالچکاندبی قطرهباشد. میانگین ها دارای نوسان زیاد میدبی آن

چکان که شرکت سازنده اعالم کرده است درصد بود. با توجه به محدودۀ فشاری قطره 1تا  7نزدیک و تغییرات حدود 

سبت به مقدار میانگین ها نچکان، نوسان دبی قطرههاچکانگیری دبی قطرهبار( و فشار خطوط هنگام اندازه 7/3 -7/4)

دهد با در نظر گرفتن نشان می 7جدول  باشد.ها میتواند به خاطر فشار سامانه باشد و دلیل آن دخول ریشه به داخل آننمی
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های اول، دوم و الترال انتخابی در سال 4( CUمقادیر ضریب یکنواختی )های مسدود در محاسبات، میانگین چکانقطره

قبول است. بندی شده و قابلهای خوب، نسبتاًخوب و نسبتاً خوب طبقهدرصد شده که به گروه 17و  12، 30ترتیب سوم به

 4/72و  29، 7/22ترتیب الترال انتخابی در سه سال آزمایش به 4 (EU)پخش در شرایط مشابه میانگین مقادیر یکنواختی

ها به مرور زمان چکانباشند. که دلیل آن گرفته شدن قطرهقبول نمیاند و قابلدرصد شده که هر سه متعلق به گروه ضعیف

نگین مقادیر ضریب های مسدود شده از محاسبات حذف شدند میاچکانکه قطرهدهد هنگامینشان می 2باشد. جدول می

درصد افزایش یافتند که هر سه  30و  37، 7/33های انجام آزمایش به ترتیب سالدرصد اضافه و به 2( تا CUیکنواختی )

های انتخابی ( در الترالEUپخش )باشند. در شرایط مشابه میانگین مقادیر یکنواختیقبول میاند و قابلمتعلق به گروه خوب

درصد افزایش یافتند که به ترتیب متعلق به گروه خوب،  17و  12، 33ترتیب درصد اضافه و به 94ا در سه سال آزمایش ت

اند که دلیل آن دهد پارامترهای موردنظر در طی سه سال کاهش یافتهنشان می 1باشند. جدول نسبتاًخوب و نسبتاًخوب می

و عدم  (Trituralina)دم تزریق مادۀ تریفیورالینا محمدی، عهای توت و گلها در اثر دخول ریشهچکانگرفتگی قطره

 باشد.مدیریت آبشویی خطوط می

 
 های مسدودچکانها با قطرهالترال انتخابی و ارزیابی آن 4گیری شده در کل پارامترهای اندازه -5جدول 

 مکان الترال سال

میانگین 

دبی 

(l/s) 

درصد 

ضریب 

تغییرات 

 (cv)دبی 

 ارزیابی

ضریب 

یکنواختی 

(CU) 

 ارزیابی

یکنواختی 

پخش 

(EU) 

 ارزیابی

 

7032 

 ضعیف 21 خوب 30 غیرقابل قبول 93 4 ابتدای مانیفلد

 نسبتاً خوب 17 خوب 32 غیرقابل قبول 90 4 از ابتدای مانیفلد 0/7

 نسبتاً خوب 13 خوب 32 غیرقابل قبول 2/71 7/4 از ابتدای مانیفلد 0/9

 ضعیف 29 نسبتاً خوب 14 قبولغیرقابل  00 1/0 انتهای مانیفلد

 نسبتاً خوب 7/22 خوب 30 غیرقابل قبول 4/97 2/0 میانگین  

 

 

7023 

 

 ضعیف 72 نسبتاً خوب 17 غیرقابل قبول 42 9/4 ابتدای مانیفلد

 نسبتاً خوب 10 خوب 32 غیرقابل قبول 97 7/4 از ابتدای مانیفلد 0/7

 ضعیف 27 خوب 30 قبولغیرقابل  92 2/0 از ابتدای مانیفلد 0/9

 ضعیف 79 نسبتاً خوب 19 غیرقابل قبول 01 2/0 انتهای مانیفلد

 ضعیف 29 نسبتاً خوب 12 غیرقابل قبول 7/09 2/0 میانگین  

 

 

7027 

 ضعیف 77 نسبتاً خوب 11 غیرقابل قبول 02 3/0 ابتدای مانیفلد

 نسبتاً خوب 14 خوب 32 غیرقابل قبول 97 2/0 از ابتدای مانیفلد 0/7

 ضعیف 2/23 خوب 33 غیرقابل قبول 92 2/0 از ابتدای مانیفلد 0/9

 ضعیف 02 ضعیف 73 غیرقابل قبول 73 7/0 انتهای مانیفلد

 ضعیف 4/72 نسبتاً خوب 17 غیرقابل قبول 1/04 1/0 میانگین  
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 به شرح زیراست:اخذ شده با توجه به مطالعه حاضر، خالصه نتایج 

یکنواختی ، ضریب(EU)پخش یکنواختیساله پارامترهای های مسدود مقادیر میانگین سهچکانبا درنظرگرفتن قطره -7

(CU) چکان و ضریب تغییرات دبی قطره(CV) بندی با توجه به طبقه درصد شد که 07و  12، 29ترتیب بهASAE 

درصد از  73تا  2بندی ضعیف مسدود شدن اند. دلیل این طبقهقبولترتیب ضعیف، نسبتاًخوب و غیرقابلبه

درصد  93و  7/37، 12ترتیب های مسدود بهچکانبا حذف قطرههای هر الترال سامانه است. مقادیر فوق چکانقطره

 باشد.ترتیب نسبتاًخوب، خوب و ضعیف میبه ASAEبندی با توجه به طبقه شد که

های توت و ها در اثر دخول ریشهچکاناند که دلیل آن گرفتگی قطرهیافتهپارامترهای موردنظر در طی سه سال کاهش  -9

 باشد.و عدم مدیریت آبشویی خطوط می (Trituralina)محمدی، عدم تزریق مادۀ تریفیورالینا گل

 1ا ت 7ی مورد نظر در هر شرایط به دبی اسمی آن نزدیک و تغییرات حدود هاها در الترالچکانمیانگین دبی قطره -8

 درصد بود.

 

 های مسدودچکانها با حذف قطرهالترال انتخابی و ارزیابی آن 4گیری شده در کل پارامترهای اندازه -6جدول 

 مکان الترال سال

میانگین 

دبی 

(l/s) 

درصد 

ضریب 

تغییرات 

 (cv)دبی 

 ارزیابی

ضریب 

یکنواختی 

(CU) 

 ارزیابی

یکنواختی 

پخش 

(EU) 

 ارزیابی

 

 

7032 

 خوب 30 خوب 32 غیرقابل قبول 2/77 9/4 مانیفلدابتدای 

 خوب 30 خوب 23 ضعیف 70 7/4 از ابتدای مانیفلد 0/7

 خوب 39 عالی 27 ضعیف 70 9/4 از ابتدای مانیفلد 0/9

 نسبتاً خوب 17 خوب 34 غیرقابل قبول 93 4 انتهای مانیفلد

 خوب 33 خوب 7/33 غیرقابل قبول 4/77 7/4 میانگین  

 

 

7023 

 

 نسبتاً خوب 17 خوب 12 غیرقابل قبول 02 4/4 ابتدای مانیفلد

 خوب  30 خوب 23 ضعیف 70 0/4 از ابتدای مانیفلد 0/7

 نسبتاً خوب 11 خوب 34 ضعیف 71 4 از ابتدای مانیفلد 0/9

 نسبتاً خوب 14 خوب 32 غیرقابل قبول 73 7/4 انتهای مانیفلد

 نسبتاً خوب 12 خوب 37 قبولغیرقابل  3/97 9/4 میانگین  

 

 

7027 

 

 نسبتاً خوب 2/11 خوب 31 غیرقابل قبول 90 7/4 ابتدای مانیفلد

 نسبتاً خوب 12 خوب 32 ضعیف 77 4 از ابتدای مانیفلد 0/7

 نسبتاً خوب 17 خوب  37 غیرقابل قبول 72 4 از ابتدای مانیفلد 0/9

 ضعیف 77 نسبتاً خوب 13 غیرقابل قبول 00 0/0 انتهای مانیفلد

 نسبتاً خوب 17 خوب 30 غیرقابل قبول 7/99 3/0 میانگین  
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 های مسدودچکانهای انتخابی در سه سال آزمایش با حذف قطرهگیری شده در الترالمقایسه میانگین پارامترهای اندازه -5جدول 

پارامترهای 

 گیری شدهاندازه

 نسبت درصد کاهش   سال آزمایش

 سال سوم به اول سال سوم به دوم سال دوم به اول  سوم دوم اول

درصد ضریب 

 (CV) تغییرات دبی
4/77 3/97 7/99  43 9/0 42 

درصد ضریب 

 (CU)یکنواختی 
7/33 37 30  2/0 0/9 9/2 

درصد یکنواختی 

 (EU)پخش 
33 12 17  7 7/2 77 

 

 

 
 

 
 ها توسط ریشه درخت چکانهایی از گرفتگی قطرهنمونه -9شکل 

 )الف(

 )ب(
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 شود:با توجه به مطالعه حاضر و نتایج به دست آمده پیشنهاد می

کنیم بهتر است از گیاهان با ریشه سطحی و متراکم مانند ای زیرسطحی استفاده میکه از آبیاری قطرههنگامی -7

در حوالی الترال تجمع و باعث حرکت ریشه به سمت محمدی و توت استفاده نکنیم، ریشه گیاهان مذکور گل

 کند.ها را مسدود میشود و آنها میچکانهای قطرهروزنه

افتد، بنابراین براساس ها در هر شرایطی اتفاق میچکانای زیرسطحی نفوذ ریشه به داخل قطرهدر سامانه آبیاری قطره -9

ها، استفاده از مادۀ تریفیورالینا وازم و تجهیزات این سامانههای تولید کننده لتوصیه محققین، مجریان و شرکت

(Trituralina.حداقل دو بار در سال ضروری است ) 

باشند که قابل روئیت های مسدود شده میچکانای زیرسطحی قطرهترین عامل پایین بودن یکنواختی سامانه قطرهمهم -0

 بار از نظر یکنواختی ارزیابی شوند.د وقت یکها هر چننیستند، بنابراین الزم است این سامانه

ماندگی های سامانه بایستی بررسی شود و در صورت باال بودن رطوبت و یا آبهمواره رطوبت سطح خاك روی الترال -4

 عمل آید.علت را جویا و در برطرف کردن مشکل اقدام الزم به

 مراجع -4
سالی سالی. مجلۀ خشکی و خشکزیستی با خشکوثر برای همراهکاری م. آبیاری زیرسطحی سفالی (7039)زارعی، ق.  ]7[

 .77 -97، ص. 3کشاورزی، شمارۀ 
[2] Zoldoske, D. (1999). Subsurface drip irrigation (SDI) on turfgrass: A university experience. International Water & 

Irrigation Review. 19(1): 18- 19. 

[3] Camp, C.R., J.T. Garrett, E.J. Sadler and W.J. Busscher. (1993a). Microirrgation management for double-cropped 

vegetables in a humid area. Transactions of the ASAE, 36: 1639-1644. 

[4] Camp, C.R., E.J. Sadler and W.J. Busscher. (1989). Subsurface and alternate- middle micro irrigation for the 

southeastern Coastal Plain. Transactions of the ASAE 32 (2): 451- 456. 

[5] Oron, G., DeMalach, Y., Hoffman, Z., Keren, Y., Hartmann, H., and Plazner, N. (1990). Wastewater disposal by 

subsurface trickle irrigation. In: Proceedings, Fifteenth Biennial Conference, IAWPRC, Kyoto, Japan, Jul 29- Aug. 3, 

pp. 2149- 2158. 

[6] Phene, C.J., Davis, K.R., Hutmacher, R.B., Bar- Yosef, B., and Meek, D. W. (1990). Effect of high frequency 

surface and subsurface drip irrigation on root distribution of sweet corn. Irri. Sci. 12, 135- 140. 

[7] Bacelar A.E., Santos D.L., Moutinho-Pereira J.M., Goncalves B.C., Ferreira H.F. and Correia CM. (2006). 
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