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   استان گلستانهاي اي اجرا شده در باغ هاي آبیاري قطره ارزیابی فنی سامانه
  

  2نیا  مهدي ذاکري و3، علیرضا کیانی2، موسی حسام1مجتبی شاکر*

   دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ،اري و زهکشیآبیگروه ارشد  آموخته کارشناسی دانش1
   دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ،استادیار گروه مهندسی آب2

 رزي و منابع طبیعی استان گلستاندانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاو3
  17/1/93:  ؛ تاریخ پذیرش17/1/92: تاریخ دریافت

  1هچکید
تر  درصدد گسترش هرچه بیش مربوطهامروزه با روند کاهشی میزان منابع آبی در کشور مسئوالن 

اي  هاي آبیاري قطره ارزیابی و پایش سامانه بنابراین باشند،  میها هاي آبیاري نوین در مزارع و باغ سیستم
 نمونه از 20 بررسی،  انجام اینبراي. گیرد هاي اجرا شده صورت می با هدف اصالح و بهبود سامانه

 مورد 1390- 91هاي مختلف استان گلستان در سال  اي اجرا شده در شهرستان هاي آبیاري قطره سامانه
و ) SCS(اساس دستورالعمل اداره حفاظت خاك آمریکا ها بر ارزیابی. مطالعه و بررسی قرار گرفت

ی وضعیت ایستگاه کنترل مرکزي، ها، بررس چکان ها در هر مزرعه شامل فشار و دبی قطره گیري اندازه
میزان آب مصرفی، سطح خیس شده در هر درخت، نمونه آب و تعیین شاخص اشباع النژیلر و 

با توجه . ست آگاهی از وضعیت راهبرد سامانه بوده ابرايوگوي حضوري با کشاورزان  همچنین گفت
، ضریب یکنواختی آماري )EU( ضریب یکنواختی دست آمده، مقادیر متوسط پارامترهاي هبه نتایج ب

)UC( ضریب کاهش راندمان ،)ERF( راندمان پتانسیل کاربرد ،)PELQ ( و راندمان واقعی کاربرد
)AELQ (درصد محاسبه 73 و 65، 90، 85، 79ترتیب  بههاي مورد ارزیابی  در سامانه ،در چارك پایین 

 مشکالت اصلی یکلطور هب. دن دارهاي آبیاري در این استان شدند، که نشان از وضعیت متوسط سامانه
و مشکالت، طراحی، مسایل توان به چهار دسته اصلی،  اي در این استان را می هاي آبیاري قطره سامانه

ها در هر بخش  ترین آن بندي نمود که مهم برداري، اجتماعی و طبیعی تقسیم اجرایی، مدیریتی و بهره
                                                

  mojtabawater@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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فیلترها، گرفتگی و نامناسب بودن تعداد  شستشوي نبود از طراحی و اجراي نادرست،عبارت 
شیرفلکه ابتداي مانیفلدها، نامناسب بودن فشار و توزیع غیریکنواخت آن، نکردن  تنظیم ها، چکان قطره

برداري از سوي کاربران این  ضعف شدید در مدیریت بهرهشدگی و در مجموع  کم بودن سطح خیس
   .باشد  میها سامانه

  
  برداري  بهره،، طراحی، اجراهاي آبیاري راندمان :کلیديهاي  واژه

  
  مقدمه

ي  آبیارع آبی در کشور استفاده از سامانه مدیریت صحیح مناببرايکارهاي بسیار مناسب  یکی از راه
ترین کنترل  ترین مقدار آب و بیش  آبیاري با صرف کمکه این سامانه نحوي باشد، به  میها اي در باغ قطره

در طی چند سال اخیر گسترش کمی این . دنشو مصرف آب میاي در  ظهمالح جویی قابل موجب صرفه
ارزیابی و پایش  به بحثنکردن  توجه که آنسامانه آبیاري در ایران روند رو به رشد داشته است، حال 

رخی باعث بروز ب و مشکالت موجود  مسایل شناساییبراياي در کشور  هاي آبیاري قطره سامانه
، عملکرد بسیار ضعیف و ، کارکرد نادرست سامانههاي آبیاري ان راندمان کاهش میزماننداشکاالت 

 ل و مشکالت سامانهیارزیابی و بررسی مسا.  شده استحتی کنارگذاري آن از سوي برخی کشاورزان
آکار و همکاران، (هاي اخیر توسط پژوهشگران بسیاري گزارش شده است  اي در طی سال آبیاري قطره

کلی تحلیل هر سیستم آبیاري را طور به). 2011 ؛ یومار و همکاران،2012ران،  نوشادي و همکا؛2010
مریام (نامند  ار سیستم استوار باشد ارزیابی می کهنگامري در شرایط واقعی مزرعه و در گی اندازه که بر

طراح مطمئن :  دلیل اهمیت دارداي به چند معتقدند ارزیابی آبیاري قطرهگران پژوهش). 1978و کلر، 
نده از چگونگی کار سیستم آگاه کن ؟ استفاده وي منجر به یکنواختی آب شده استگردد که آیا طرح می
گیري  هاي گوناگون سیستم بهره توان براي ارزیابی قسمت آوري شده می دد و از اطالعات جمعگر می
اده است که اي نشان د هاي آبیاري قطره  سامانهتلف یکنواختی با ارزیابیهاي مخ بررسی شاخص. کرد

میانگین تغییرات دبی، ضریب تغییرات ساخت، یکنواختی پخش، ضریب یکنواختی کریستیانسن و 
). 1986وینسنت و دونالد، ( درصد محاسبه شد 88 و 92، 73، 8/9، 30ترتیب  راندمان توزیع به

هاي مختلف دار و تراز اي در اراضی شیب هاي آبیاري قطره مانه در پژوهشی به ارزیابی ساپژوهشگران
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ترازها از ها بین  چکان ن تغییرات دبی قطره کم کردن میزابرايدر این پژوهش . عی پرداختندارتفا
  در مجموع نتایج حاصله . هاي فرعی استفاده نمودند هاي مختلف براي لوله فواصل، طول و آرایش

د در طراحی سنتی به  درص40ها بین ترازها از  چکان ی نشان داد که یکنواختی دبی قطرهاز این بررس
ثیر أی تپژوهشدر ). 2006الذهب و ابوسیرهان، (بردن طراحی جدید رسید  کار  درصد بعد از به80

عمق کاربرد آب، فشار مورد عمل در سیستم و یکنواختی پخش آب بر عملکرد محصول با استفاده از 
ا اعمال ارزیابی بر روي ش باین پژوه. مورد بررسی قرار گرفت Zimsched 2.0ساز  افزار شبیه نرم

.  صورت پذیرفت2001-2003هاي آبیاري یک مزرعه نیشکر در آفریقاي جنوبی از سال  سیستم
 نسبت به سال 2001علت کم بودن فشار آب در سیستم در سال  یکنواختی پخش و عمق کاربرد آب به

هش مصرف آب تم باعث کا کاهش فشار آب در سیسدر مجموع نتایج نشان داد. ر بودت  کم2003
ا در عوض بازده گردد ام شود که این امر خود باعث کاهش عملکرد محصول نیشکر می کاربردي می

 پس از رفع مشکالت و موانع سیستم دوباره ارزیابی گردید نتایج 2003در سال . یابد آبیاري افزایش می
بر ده و فزایش بوحاصله از ارزیابی این سال نشان داد که عملکرد محصول و آب مصرفی داراي ا

الزم به ذکر است بهبود و یکنواختی . وري نیز افزایش یافت  افزایش هزینه آب و برق، بهرهخالف
اسکگز، (تري بر عملکرد محصول داشته است  ثیر کمأ در چارك پایین مزرعه در سیستم تپخش
 اسپانیا نشان داده خشک در کشور اي در مناطق نیمه  سامانه آبیاري قطره100عملکرد  ارزیابی). 2005

 درصد بود، اما 82 و 84ترتیب   و در کل سامانه بهاست که، یکنواختی پخش در زیر واحد آزمایشی
بین نواحی مورد آزمایش و محصوالت کشاورزي آبیاري شده اختالفاتی ظاهر شد، که عامل کاهش 

هاي  اه پمپاژ و شبکهازده پایین ایستگهاي گزارش شده ب مشکالت اصلی سامانه.  کارکرد بودفشار
ارتگا و (ها و همچنین تلفات زیاد در سیستم بودند   شستشوي مناسب و به موقع صافینبودتوزیع، 

 و پایش هاي یکنواختی بررسی شاخصانجام گرفته در زمینه هاي  پژوهشبا توجه به ). 2004همکاران، 
ی موانع ها در شناسای بی این سامانهه بسیار رفیع ارزیااي و مشخص شدن جایگا هاي آبیاري قطره سامانه

هاي آبیاري  دیریت سامانهبرداري و م هاي مختلف طراحی، اجرا، بهره و مشکالت موجود در زمینه
هاي مختلف آبیاري و همچنین  راندمانهاي یکنواختی،  شاخص تعیین براياي، در این پژوهش  قطره

 و پایش  گلستان به بررسیدر استاناي،  قطرههاي آبیاري  الت موجود در سامانهشناسایی موانع و مشک
   .پرداخته شدهاي اجرا شده در نقاط مختلف این استان  طرحعملکرد 
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  ها مواد و روش
 استان گلستان در طی هاي  باغاي اجرا شده در هاي آبیاري قطره این پژوهش بر روي سامانه

   درجه و 56 دقیقه تا 52ه و  درج53استان گلستان از . صورت گرفته است 1391 و 1390هاي  سال
   . دقیقه عرض شمالی قرار دارد8 درجه 38 دقیقه تا 30 درجه و 36 دقیقه طول شرقی و 18
  

  
  

   .هاي ارزیابی شده بر روي نقشه استان گلستان موقعیت جغرافیایی طرح -1 شکل
  

تان گلستان هاي مورد مطالعه ابتدا با مراجعه به سازمان جهاد کشاورزي اس  انتخاب طرحبراي
 سال اخیر 11اي اجرا شده در این استان در طی  هاي آبیاري قطره آمار سامانه) واحد آب و خاك(

 موجود در کل استان گلستان با توجه به دو اقلیم مرطوب و خشک هاي  سپس از بین باغ.شددریافت 
اقلیم و سطوح اجرا اي در هر کدام از این دو  هاي آبیاري قطره سطح اجرا شده سیستم، خشک و نیمه

   هکتار و 20-50) 4 هکتار، 10-20) 3 هکتار، 5- 10) 2 هکتار، 5زیر  )1 طبقه، 5در ها  شده آن
 طرح در اقلیم خشک و 7طرح در اقلیم مرطوب و  13(عنوان نمونه   طرح به20 هکتار، 50باالي ) 5

مطالعه هاي مورد  حی سامانه دفاتر طرا.)1شکل  (شدندهاي این استان انتخاب  در شهرستان) خشک نیمه
 استان ها، از سازمان جهاد کشاورزي هاي تکمیلی و دریافت برخی اطالعات در مورد طرح  بررسیبراي

 .انجام شد) SCS (1ها براساس دستورالعمل اداره حفاظت خاك آمریکا ارزیابی. دریافت گردیده شد
                                                
1- Soil Conservation Service 
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براي ارزیابی  SCSه به استانداردهاي طور تصادفی انتخاب و با توج هیک مانیفلد در حال کار را ب
 4را انتخاب و روي هر لترال، ) و انتهایی، یک سوم، دو سوم ابتدایی( لترال 4هاي آبیاري  سامانه

 2  دقیقه حجم آب خروجی1مدت  گاه به  را تعیین کرده آنو انتهایی، یک سوم، دو سوم ابتداییقسمت 
 فشار در هر سیستم 8 دبی و 32گیري   با اندازهاینبنابر. شدندگیري  چکان آن قسمت اندازه قطره

   ).1997مریام و کلر،  (گرفتندها مورد ارزیابی قرار  دست آمده و عملکرد سامانه ابی بههاي ارزی شاخص
   : عبارتند ازبیان شدههاي  در دستورالعمل مختلف ارزیابی هاي پارامترها و شاخصاما 
آبگیري  از هر لوله نیمه اصلی تعدادي لوله فرعی :MLIP(1(حداقل فشار ورودي به لوله فرعی  -1

به این مقدار، حداقل فشار ورودي به . باشد ها داراي حداقل فشار ورودي می کنند که یکی از آن می
 .گویند عی بر روي مانیفلد در حال کار میلوله فر

 MLIPتر از  ا کمتر ی مانیفلد مورد آزمایش، بیش MLIPچه  چنان: DCF(2(ضریب تصحیح دبی  -2
معادله  بنابراین.  نقاط بلوك آبیاري ضروري استمیانگین سامانه در حال کار باشد، تنظیم دبی بر

  ). 1978مریام و کلر، (ضریب تصحیح دبی عبارت است از 
  

)1                                                                     (
)(/

)(/

evalavg

avg

MLIPMLIP
MLIP

DCF 51
52


  
  

 و )بار( میانگین حداقل فشار ورودي لوله فرعی در مانیفلدهاي در حال کار :MLIPavg در آن، که
MLIPeval:بار(عی در مانیفلد مورد آزمایش  حداقل فشار ورودي لوله فر( .  

قبول،   کارکرد سیستم با یک بازده قابل براي مشخص شدن نحوه:EU(3(یکنواختی پخش آب  -3
، میانگین دبی در چارك qnتوان محاسبه نمود، در این رابطه  زیر می رابطهز ، را اEUیکنواختی خروج، 

ها  چکان قطره ، میانگین دبیqmو ) لیتر در ساعت(ها در ناحیه مانیفلد مورد آزمایش  چکان پایین قطره
 . باشد می) لیتر در ساعت(د مورد آزمایش در ناحیه مانیفل

  

)2    (                                                                                            100
m

n
q
qEU 

                                                
1- Minimum Lateral Inlet Pressure 
2- Discharge Correction Factor 
3- Emission Uniformity  
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  .باشد می صورت زیر ه ضریب یکنواختی آماري بنحوه محاسبه :US(1(ضریب یکنواختی آماري  -4
 

)3                                    (                                                     









m

q

q
S

US 1100  
 

نحراف از شرایط  اولی ادو معنی متفاوت دارند، که US و EUشاخص الزم به ذکر است دو 
ترین آب را دریافت کرده با جایی که  دومی قسمتی از زمین که کماما دهد و  متوسط را نشان می

   .)2009علیزاده، ( کند  آبدهی را دریافت کرده مقایسه میمتوسط
اي،  هاي آبیاري قطره در ارزیابی سامانه :PELQ(2(ین یراندمان پتانسیل کاربرد در چارك پا -5

شود و  ش تنها بخشی از مساحت خاك خیس میزیرا در این رو. گرگون شود، باید دPELQمفهوم 
اي تنها بخشی از حجم خاك خیس  عالوه چون در آبیاري قطره هب.  استحداقل عمق برابر صفر

هاي  توسط داده SMDچون تخمین .  را دائماً جبران کردSMD(3(ید کمبود رطوبت خاك شود با می
گیري این  جا اندازه  و از آنست خطا داراي مقداريقطعطور  بههواشناسی و یا وسایل تبخیرسنجی 

ده کلی، نقاطی از ععنوان یک قا هب. باید نوعی ضریب اطمینان اعمال نمود بنابراین مقدار عملی نیست
تري از تبخیر و   درصد آب بیش10 با حدوددر کنند باید  ترین آب را دریافت می احت زمین که کممس

  :است بابرابر  PELQاي،  ر نتیجه براي سامانه آبیاري قطرهد.  تخمینی آبیاري نمودSMDتعرق و یا 
  

)4    (                                                                                     EUPELQm  90/  
  

)5                   (                                                              ms PELQERFPELQ   
  

 ن مانیفلد مورد آزمایشییراندمان پتانسیل کاربرد در چارك پاترتیب   بهPELQs  وPELQm  در آن،که
  . دنباش می) درصد(و سامانه 

هاي موجود در ایران غالباً فشار توسط شیرفلکه  در سامانه: ERF(4( ضریب کاهش راندمان -6
 حال اگر فشار ورودي مانیفلد به درستی تنظیم نشده باشد، باشد، قابل تنظیم می) ابتداي مانیفلد(

                                                
1- Statistical Uniformity  
2- Potential Application Efficiency of Low Quarter  
3- Soil Moisture Deficit  
4- Efficiency Reduction Factor 
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 گردد زمایش می مانیفلد مورد آPELQتر از  راندمان پتانسیل کاربرد در چارك پایین کل سیستم کم
 برآورد کاهش راندمان، از حداقل فشار ورودي لوله فرعی در طول هر مانیفلد و در سرتاسر براي

   :)1978مریام و کلر، ( شود سیستم استفاده می
  

)6(                                                                         
)(/

)(/

eval

avg

MLIP
MLIPlMLIP

ERF 52
51

  
  

   .باشد می) بار(فرعی در مانیفلدهاي در حال کار  ترین فشار ورودي لوله  کم:MLIPl  در آن،که
اي از  ثر بودن یک سامانه آبیاري قطرهؤم :AELQ(1(ین یراندمان واقعی کاربرد در چارك پا -7

 قابل استفاده است طریق مشخص کردن مقدار آب ذخیره شده در منطقه ریشه که براي مصرف گیاه
  :)1978مریام و کلر،  (آید دست می هاز رابطه زیر ب، AELQsدر نتیجه گردد،  یپذیر م امکان

  

)7                                                                                       (sAELQ ERF EU   
  

  ): D) (ر روزلیتر ب ( حجم آب داده شده به هر گیاه در هر آبیاري-8
  

)8   (                                                                                           me q TaD
Fi

 
  

  

  ):'D ()لیتر بر روز(ن مزرعه ییحجم آب پخش شده در چارك پا -9
  

)9(                                                                                              ' ne q TaD
Fi

 
  

  

   ).روز( دور آبیاري: Fi  و)hr(ساعات آبیاري : Taچکان،  تعداد قطره: e  در آن،که
و رابطه تعادلی  LSIشاخص دو از اي   قطرههاي آبیاري در زمینه وضعیت کیفی منابع آب در سامانه

 امکان وقوع 4/2از مقدار دومی تر بودن   بیش اولی وودندر صورت مثبت بکه استفاده شد  ها بین یون
   .نمایند مییان بها را  رسوب در سامانه

                                                
1- Application Efficiency of Low Quarter  
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  نتایج 
به غیر از نشان داد نتایج حاصله از بررسی شاخص اشباع النژیلر  :ها چکان بررسی گرفتگی قطره

ب کربنات کلسیم باشد که نشان از تمایل رسو ها مقدار این شاخص مثبت می ، در سایر طرح5 سامانه
 وضعیت رسوب سولفات کلسیم همچنین بررسی. ها دارد در آب آبیاري مورد استفاده توسط این سامانه

 بوده که نشان از 4/2تر از   این مقادیر بیش17 و 15، 14، 13 ،10 ،9، 8، 4، 1 هاي  در سامانهدادنشان 
گیري کلی در  عنوان یک نتیجه  به.ها را دارد این سامانه آب  در)گچ (تمایل رسوب سولفات کلسیم

هاي در نظر گرفته شده براي این امر بسیار  توان بیان داشت شاخص ها می چکان بحث گرفتگی قطره
صورت احتمالی وقوع  اند و به خوبی بیانگر وقوع رسوب در سیستم نبوده بلکه به محتاطانه تعیین شده

ت چند سال از اجرا و کار ها نیازمند گذش وستن آننمایند و همچنین احتمال به وقوع پی آن را بیان می
 توسط ها ا و همچنین بررسی آنه گیري دست آمده از اندازه هنتایج ب. باشد اي می  آبیاري قطرهسامانه

ها  تک این شاخص  که در ادامه به بررسی تک نمایش داده شده است1 هاي ارزیابی در جدول شاخص
  . پرداخته شده است

  

  
  

   .هاي مورد ارزیابی دست آمده براي هر یک از سامانه هدار مقادیر ضریب تغییرات ب نمو-2شکل 
  

ها   که ضریب تغییرات دبی در برخی سامانهدادندگیري شده نشان  هاي اندازه  دبی:ضریب تغییرات دبی
، متغیر 53/0ترین مقدار  ، تا بیش03/0ترین مقدار  که از کم طوري ، به)2شکل (باشد  مطلوب نمی

 3 کامالً در نمودار شکل 18 و 17، 16، 14  سامانه4 مقدار ضریب تغییرات در باال بودن. باشند می
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ها  چکان عامل اصلی باال بودن مقادیر ضریب تغییرات ناشی از پراکندگی دبی قطره. باشد مشخص می
بارتند از طراحی ها ع ها در هر کدام از سیستم باشد که دالیل اصلی آن در مانیفلدهاي مورد آزمایش می

اي  آبیاري قطره هاي سامانه مجاز فشار در مانیفلدها و لولهوجود آمدن تغییرات غیر نامناسب سامانه و به
ها در اثر رسوب امالح شیمیایی  چکان ، کیفیت نامناسب آب و گرفتگی قطره)17و  16، 14 هاي سامانه(

  و گرفتگی جلبک در سامانه18 و 17، 14 هاي امانهگرفتگی رسوب کربنات کلسیم در س(و یا فیزیکی 
نتایج ). 16 سامانه(هاي مورد استفاده  چکان ، باال بودن ضریب تغییرات ساخت در برخی از قطره)16

   .دارندخوانی هم) 2011(و یومار و همکاران ) 2012( نوشادي و همکاران هاي پژوهشحاصله با نتایج 
 بسیار پایین 18 و 17، 14هاي  در سامانهها  عیت میانگین دبیبررسی نتایج وض :ها میانگین دبی در سامانه

باشد، که عامل اصلی این امر نیز باال بودن مقادیر ضریب تغییرات ناشی از موارد ذکر شده در باال  می
  . باشد هاي اشاره شده می است که همین امر باعث کاهش بسیار زیاد میانگین دبی در چارك پایین سامانه

هاي  دبی) 1978مریام وکلر،  (پژوهشگرانطبق نظر  :دبی و ضریب کاهش راندمانضریب تصحیح 
ها در یک واحد آبیاري تحت آزمایش نمایانگر دبی  چکان گیري شده از قطره خروجی اندازه

هاي آبیاري دیگر ممکن است بسته به  زیرا واحد. باشد هاي کل سیستم در حال کار نمی چکان قطره
ا ب( صحیح فشارهاي ورودي در ابتداي هر واحد آبیاري  نکردن تنظیممپاژ و یانزدیکی به ایستگاه پ

گیري شده انحراف داشته باشند    از میانگین اندازه)  ابتداي مانیفلدتوجه به مقدار باز شدن شیرفلکه
گیري شده در واحد آبیاري  هاي اندازه  میزان ضریب تصحیح دبی و ضرب آن در دبی با محاسبهبنابراین

هاي کل  چکان گیري شده را به دبی قطره هاي اندازه طور حدودي مقدار دبی توان به ورد مطالعه میم
دست  تر از یک به  بیش16 و 6، 4، 3، 1هاي  ، براي سامانهDCF مقادیر . مورد مطالعه تعمیم دادسامانه

باشد، عکس  مانه میمایش از فشار متوسط کل ساتر بودن فشار مانیفلد تحت آز دهنده کم آمده که نشان
 بیان 1 در ستون چهارم جدول) qa( مقادیر تصحیح شده دبی .ها برقرار است این مطلب در سایر سامانه

 و 18، 17، 16، 14، 13، 12، 6هاي  ، براي سامانهERFدهند مقادیر  همچنین نتایج نشان می. شده است
اد فشار در مانیفلدهاي در حال کار توان تغییرات زی  که دلیل اصلی آن را میباشد،  نیز کم می20

ها   ابتداي مانیفلدها و باز نبودن یکسان آنار ناشی از تنظیم نادرست شیرفلکهاین تغییرات فش. دانست
باشد که عامل اصلی تمامی موارد فوق معموالً   میها آناز بردار و همچنین خرابی برخی  توسط بهره

دست آمده از  هنتایج ب .باشد ز سیستم توسط کشاورز میبرداري ا  صحیح بهره از نحوه نداشتنآگاهی
ند نشت آب از شیرهاي رایزر ابتداي مانیفلد بیان نمودکه ) 2004(ا و همکاران این قسمت با نتایج ارتگ

   .داردخوانی  گردد هم می ERFباعث کاهش مقدار 
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هاي آبیاري که  انهسام) 1978(اساس مطالعات مریام و کلر بر :یکنواختی پخش و یکنواختی آماري
 70-80 درصد، خوب، بین 80-90 درصد باشند در وضعیت عالی، بین 90تر از  ، بیشEUداراي 

بررسی بر این اساس بنابراین باشند،   درصد داراي وضعیت ضعیف می70تر از  درصد متوسط و کم
 مورد  سامانه20دهد که از  ، نشان می)Us(و همچنین یکنواختی آماري ) EU(مقادیر یکنواختی پخش 

   سامانه در وضعیت متوسط، 2 سامانه در وضعیت خوب، 6 سامانه در وضعیت عالی، 6ارزیابی 
که در نتایج طور همان.  سامانه در وضعیت بسیار نامناسب قرار دارند4 سامانه در وضعیت ضعیف و 2
ودن میزان یکنواختی ن اشاره شد یکی از دالیل اصلی پایین به آدست آمده از ضریب تغییرات نیز ب هب

معتقدند یکی از ) 2010(آکارا و همکاران . باشد ها می چکان هاي آبیاري پراکندگی دبی قطره در سامانه
له أتوان گرفتگی ناشی از وجود جلبک دانست، این مس دالیل اصلی در کاهش میزان یکنواختی را می

ها آب از چاه ابتدا به درون  ر سامانهت بیشها به وضوح مشاهده گردید، زیرا در  نیز در برخی سامانه
، 8، 5، 4 هاي آبیاري ن امر در سامانهشد که ای و سپس وارد سیستم می) ایجاد جلبک(حوضچه ریخته 

   . مشاهده شد20 و 16، 14، 13، 11
دست  مقادیر به: راندمان پتانسیل کاربرد در چارك پایین و راندمان واقعی کاربرد در چارك پایین

ها  باشند در برخی از سامانه کننده میانگین عملکرد کلی سیستم می که بیان AELQو  PELQآمده از 
باشند که دالیل  و در واقع در حد بسیار ضعیف می) 18 و 17، 16، 14هاي  سامانه( درصد 50تر از  کم

ها در  چکان برداري از سیستم، گرفتگی قطره  و مهارت کشاورزان در بهره نداشتن آشناییها، اصلی آن
 شستشوي صحیح و به موقع ایستگاه فیلتراسیون، یکسان باز نبودن  نبوداثر امالح و مواد معلق،

 فشار مناسب ناشی از طراحی نادرست  نبودن تامینزمان در حال کار و هاي مانیفلدهاي هم شیرفلکه
 آبیاري  سامانه124 نیز در ارزیابی فنی و هیدرولیکی) 2012(نوشادي و همکاران . باشد ها، می سامانه
  . اي در استان فارس به این نتایج دست یافتند قطره

 :طور متوسط و حجم آب پخش شده در چارك پایین حجم آب داده شده در پاي هر گیاه به
کننده  ود دارد که بیان، اختالفی وجD' و Dبین دو مقدار ) 1جدول (گردد  که مالحظه میطور همان

ترین میزان این اختالف در سه  بیش. باشد میزان کم آبیاري صورت گرفته در چارك پایین هر مزرعه می
کننده وضعیت بسیار  باشد که بیان  لیتر در روز می9/27 و 1/38، 2/50ترتیب با   به18 و 17، 16 سیستم

   .باشند ها می نامناسب آبیاري در چارك پایین این طرح
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   .هاي مورد ارزیابی ها در سامانه گیري شده و راندمان هاي اندازه  نتایج دبی-1 جدول
 qm  qn  qa DCF  ERF  EU  Us  PELQ  AELQ D  سیستم

(L/day)  
D' 

(L/day)  
1  4  7/3  7/3  06/1  94/0  93  95  79  88  8/56  9/49  
2  2/4  6/3  6/3  98/0  98/0  86  91  76  84  5/70  2/62  
3  3/4  1/4  1/4  02/1  96/0  97  97  84  93  7/34  1/33  
4 7/3  4/3  4/3  02/1  98/0  92  92  81  89  7/39  7/35  
5  8/3  3/3  3/3  98/0  98/0  86  90  76  84  4/75  1/66  
6  2/4  9/3  9/3  08/1  83/0  93  93  70  78  7/67  7/58  
7  2/4  9/3  2/4  1  97/0  94  94  82  91  7/36  4/34  
8  8/3  3  8/3  98/0  93/0  80  86  67  75  6/22  5/18  
9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
10  3/4  2/3  3/4  1  1  74  93  67  74  1/12  9/8  
11  7/4  4  7/4  1  97/0  87  89  76  84  2/98  7/85  
12 8/3  2/3  7/3  99/0  87/0  83  89  65  72  14/20  04/17  
13  7/3  9/2  7/3  1  81/0  79  86  58  64  6/60  9/46  
14  5/2  85/0  1/2  83/0  8/0  34  55  25  27  3/13  5/5  
15  2/4  8/3  1/4  99/0  98/0  91  92  81  90  3/37  6/34  
16  4  5/2  2/4  07/1  8/0  63  74  45  49  9/119  7/69  
17  7/2  7/1  7/2  1  82/0  63  71  47  52  9/91  8/53  
18  3  75/0  3  1  74/0  25  47  17  19  9/36  9  
19  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
20 9/3  9/3  7/3  95/0  85/0  85  89  65  72  5/20  3/18  

  -  -  71  64  85  78  91/0  99/0  82/3  1/3  83/3  میانگین
qm :ها چکان متوسط دبی قطره .qn :وها در چارك پایین چکان دبی قطره  qa :چکان در هر ارزیابی دبی تنظیم شده قطره.   
  

 نبود اصلی این مطلب  هیچ مقادیري محاسبه نگردیده شده است دلیل19 و 9در دو سامانه آبیاري 
بردار با   بهره نداشتننایی آشدلیل  به9 طرحدر . بی و فشار در این دو سامانه بودگیري د امکان اندازه

صورت  هآوري و درختان ب هاي لترال از داخل باغ جمع استفاده صحیح از آن، لوله سیستم و نحوه
هاي  پس از انجام بررسی مشخص شد مشکل اصلی باز شدن تمامی شیرفلکه. شدند غرقابی آبیاري می

ها بوده  چکان  دبی از قطره نشدنجارمچنین خمانیفلدها و کاهش شدید فشار در سیستم و هابتدایی 
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گراز، (هاي لترال توسط حیوانات  دلیل خورده شدن و از بین رفتن لوله ، نیز به19 در سامانه. است
 اصلی و فرعی و یستم، آب توسط لوله به س نکردن رسیدگیو همچنین)  خرگوش وخوك، شغال

صورت  چکان عمالً آبیاري به ود لوله لترال و قطرهنبدلیل  شد اما به ا به داخل باغ هدایت میمانیفلده
  . گرفت غرقابی صورت می

  
  گیري نتیجه

در مورد بررسی هاي آبیاري  دهد سامانه دست آمده از این پژوهش نشان می هدر مجموع نتایج ب
 .ارایی و یکنواختی پخش قرار دارندطور میانگین در وضعیت متوسط از نظر ک هاستان گلستان ب

را توان مشکالت   سامانه می20 و گفتگو با کشاورزان براي باالهاي  طور کل پس از انجام بررسی به
مشکالت موجود در بخش طراحی . بندي نمود برداري تقسیم بهره اجرا و 2 اصلی طراحی،  دسته3به 

ح در محل  مهندس طرا نداشتن حضورکامل،صورت جامع و  ه اطالعات پایه ب نکردن دریافتشامل،
 دقیق  نظارتنداشتنتوان به   از مشکالت موجود در بخش اجرا می.باشد میباغ قبل از انجام طراحی 

ان اجراي طرح توسط شرکت  از نیروي متخصص در زم نکردن استفادهو اصولی از سوي ناظرین،
رح از سوي شرکت مجري اشاره  نکات فنی و مهندسی در زمان اجراي ط نکردن رعایتمجري،
 و مشکالت تر مسایل  بیشاري و نگهداري که عامل اصلی بروزبرد ضعف در مدیریت، بهره. داشت

 کشاورزان با  و همچنین دانش و مهارت نداشتن آشناییدلیل ها است نیز، به موجود در این سامانه
 جلوگیري از براينمود، ان توصیه تو  میپژوهشهاي این   توجه به یافته با.باشد می ها این سامانه

طور کامل پوشش داد تا از تابش نور  رشد جلبک در سطح حوضچه و یا استخر ذخیره آب را به
هایی که   باال بردن فاکتور کاهش راندمان در بلوكبرايعمل آید،  خورشید به داخل آن جلوگیري به

سنج در ابتداي  و یا یک فشاراستفاده امکان از یک شیرفلکه کنند در صورت زمان کار می ر همطو هب
 ها  و راندمانهاي یکنواختی شاخصبا تنظیم فشارها در ابتداي بلوك  تا  گرددهر مانیفلد نصب

هاي یکنواختی و  شاخص محاسبه( هاي آبیاري بررسی و پایش سامانهافزایش یابد، همچنین در کنار 
رد محصوالت گذار بر عملکثیرأان یک فاکتور تعنو  از راندمان کفایت آبیاري به)هاي آبیاري راندمان

    .نیز استفاده شود
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Abstract1 

Today, due to the decrease in water resources, the authorities intend to increase 
application of modern irrigation systems in farms and gardens. Therefore, 
evaluation and monitoring of drip irrigation systems are performed with the goal of 
improving systems performance. For this study, 20 samples of implemented drip 
irrigation systems in different cities of Golestan province have been studied in 
2011-2012. The evaluation has been performed based on the guideline of Soil 
Conservation Service (SCS). Measurements in any field were included pressure 
and discharge of emitters, check the status of the central control, applied water, 
wetted area, water quality and talk to farmers about the state of the system strategy. 
The results showed that average amounts of emission uniformity (EU), statistical 
uniformity coefficient (UC), efficiency reduction factor (ERF), potential 
application efficiency of low quarter (PELQ) and application efficiency of low 
quarter (AELQ) were 79. 85, 90, 65 and 73%, respectively showing that the 
performance of drip irrigation systems is average. In general, the main problems of 
drip irrigation systems in the province can be classified in four main categories 
based on, design, implementation, management and operation of social and natural 
division, in each of which the most important are design and improper 
implementation, lack of cleaning filters, clogging and improper number of emitters, 
not-adjustment of inlet valve on manifold, inappropriate pressure and its non-
uniform distribution, low wetted area and extreme weakness in operation 
management by the users.  
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