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 چکیده
 دونب رد.دا یبستگ یطراح يارهايو مع اهچکانقطرههيدروليکی عملکرد ي به اي قطرهاريک سامانه آبي بازده

ته وسيض پيتعو ،ش مدت کار سامانهيآب، افزاعدم توزيع يکنواختی  موجبممکن است ها چکانقطرهتوجه به مشکالت 
 تینسي اريآب يهار به شکست سامانه و برگشت به روشموارد منج یدر برخ یو حت ياقتصاد يهاينهش هزيافزا ،هاآن
در ه ي، فدک و امامیعمان سامانشامل سه مزرعه موجود در  يهاچکانقطره هيدروليکی يق عملکردحقن تيدر ا .شودمی

ن داد که نشااين تحقيق ج ينتا قرار گرفت. یابيمورد ارز، باشدمیبختياري استان چهار محال و در حاشيه زاينده رود 
. استرصد د 3/69و  95، 8/56ب يترتيه بهو امام ، فدکیها در مزارع عمان سامانچکانقطرهتوزيع آب توسط ی کنواختي

-قطره ی، گرفتگمناسب فشارن يعدم تأماز  یشتر ناشيه بيو امام یمزارع عمان سامان يهاچکاندر قطره یرات دبييتغ

ع مزار يهاچکانقطره یکيدروليرات هييب تغيضرباشد. یم غير متخصص آنها توسط کشاورزان يکارها و دستچکان
 یکيدروليه نامناسب یدهنده طراحکه نشان بودند  3/6و 2/28 ،7/43 داراي مقادير بيترتبه و فدک هيامام ،یمانسا عمان

رد موميکرو فالپر و دريپر  يهاچکانعملکرد قطره ،باشد. در مجموعیممزرعه آخر صحيح دو مزرعه اول و طراحی 
 بود. یمزرعه فدک در حد عالنتافيم در  رقابل قبول ويه، غيو امام یدر مزارع عمان سامان یابيارز

 
  ، يکنواختیهاچکانقطرهعملکرد، دبی، ، ايآبياري قطره :یدیکل هایهواژ
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Abstract 

Efficiency of a trickle irrigation system depends on the hydraulic performance of drippers and the 

design criteria. Lack of attention to drippers problems may cause reduction in water distribution uniformity, 

increasing time of system working, permanent drippers replacing, increasing the cost of system and even 

system failure and returning to traditional systems. So, in this study, the performances of drippers at three 

fields including Oman Samani, Fadak and Emamieh at the sides of Zayandehroud river in Chaharmahal and 

Bakhtiari Province were evaluated. The results showed that indices the of uniformity distribution of the 

Omman Samani, Fadak and Emamieh were 56.8, 95 and 69.3 percents respectively. The discharge variations 

of drippers of Omman Samani, Emamieh fields were mainly due to undesirable pressure, clogging of 

drippers and replacing existing drippers by non-expertized farmers. The hydraulic coefficients of variations 

of drippers at Omman Samani, Emamieh and Fadak fields were obtained with the values of 43.7, 28.2 and 

6.3, respectively that showed an unsuitable hydraulic design of the first two fields and a proper design of the 

last one. overall, the performances of Micro Flapper and Dripper emitters at the Omman Samani and 

Emamieh fields were undesirable and the Netafim one at the Fadak field had an excellent performance. 
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 مقدمه
و پراکنش نامناسب  يجو يهازشيکمبود ر

 يکشورها ءجزرا ايران آن، کشور  یو مکان یزمان
که  یقرار داده است. در حالجهان خشک مهيخشک و ن

به  پذيرديتجددرصد برداشت از منابع آب  90حدود 
 ياريکل آب بازدهولی ، دارداختصاص  يبخش کشاورز

ن يرصد تخمد 35تا  30توسط طور مبخش به نيدر ا
تحت فشار تا  ياريآب يهارحط يبا اجرا .شودیزده م
ن يا ش و به حليرا افزا ياريآب بازدهتوان یم ياديحد ز

 يهاروش (.1389 و همکاران ي)شکر معضل کمک نمود
ع آب با يدر توزمطلوب ل يلحاظ پتانسبه ياقطره ياريآب

ب ناسب جهت استفاده از منابع آک راه حل ميباال  بازده
آن  يبردار، اجرا و بهرهیطراحکه  یشرطباشند، بهیم

رد. لذا در يانجام گ یطور اصولو به یبا دقت کاف
ي آبياري تحت هات طرحيفيد کيبا یگسترش کم يراستا
-یمصطفرد )يمورد توجه قرار گيابی با ارزز ين فشار

را که  ياريآبل هر سامانه يتحل (.1377زاده و همکاران 
ن کار يمزرعه و در ح یط واقعيدر شرا يريگبر اندازه

مريام و نامند )یم یابيارز، امانه استوار باشدس یعيطب
  (.1978 کلر

به  یقي( در تحق1385زاده )يو عل يحوریعل  
-انواع قطره یو فن یکيدروليه يهامشخصه یبررس
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اساس  بر. ندمختلف پرداخت يها در فشار و دماهاچکان
( 3200نام بی) 1 کشاورزي امريکا انجمن مهندسان يبندطبقه

، دو در تحقيق آنها یابيچکان مورد ارزنوع قطره 10از 
رقابل يک نمونه متوسط و هفت نمونه غي، ینمونه عال

ه يکل ،یفيک یابيج ارزيبودند. سپس با توجه به نتاقبول 
درجه  20 يلحاظ ساخت در دما ها بهچکانقطره

قابل  ياقطره يهاکه در سامانه يیها، نمونهسلسيوس
درجه  60و  40آب ) يدما یبررس ياستفاده بودند برا

نشان داد که تحقيق آنها ج ي( انتخاب شدند. نتالسيوسس
ضريب تغييرات ساخت بر  یآب اثر محسوس يدما

همراه ش بهيمورد آزما يهاچکانقطرهکارخانه سازنده 
ر يث( در تأ1390و همکاران ) یگنج داشته است.

در را چکان چند نوع قطره، یبر گرفتگ ياريکودآب
 جهي. نتندقرار داد یمورد بررس ياي قطرهاريسامانه آب

ها عالوه بر چکانقطره یگرفتگ نشان داد که آن تحقيق
انسن و يستيکر یکنواختيب يپخش، ضر یکنواختي، یدب

تحت  ياطور قابل مالحظهز بهينرا  یرات دبييب تغيضر
در ( 1391ان و همکاران )يزمان. دهدمیر قرار يثأت

-چکانی قطرهکيدروليات هيعملکرد و خصوص یابيارز

تعداد نه  ،ي سطح کشورهاشده در پروژهي استفادهها
تحقيق آنها ج ي. نتاقرار دادند یبررسمورد چکان را قطره

نام بی  ،يبندطبقهبر اساس يک نمونه )تنها که نشان داد 
چکان هشت قطرهعملکرد نسبتاً خوب و  يدارا (2003

با  .رقابل استفاده بودنديف و غيعملکرد ضع يگر دارايد
از  یبرخ یکيدروليات هيبودن خصوص یتوجه به عال

ه يرات ساخت و نماييب تغيضر در هاچکانين قطرها
 نشد. لذا همشاهد قابل توجهیمشکل  هاچکانقطرهفشار 

به يف آنها ار ضعيعملکرد بسعمده  ليدالاز توان می
ح يه صحياز، عدم تصفيمورد ن ين فشار کاريمتأ عدم

آشنا نبودن کشاورزان به  ها وچکانی قطرهآب، گرفتگ
  .نمودمناسب از سامانه اشاره  يبردارفن بهره

اي سامانه آبياري قطره 50(، تعداد 2007) القباري
را در عربستان سعودي مورد ارزيابی قرار داد. نتيجه 

، بازده آبکنواختی توزيع تحقيقات وي نشان داد که ي

                                                           
 

1 ASAE (American society of Agricultural Engineering) 

ها کمتر از قطره چکانغالب آبياري و در مجموع عملکرد 
(، در 2013) و الماجد محمد حد استاندارد قابل قبول بود.

با آرايش  اي سنتیتحقيقی روي هيدروليک آبياري قطره
الترال يک  ابها يعنی انتهاي الترال) هالوپ براي الترال

لوپ براي  و آرايش( دبه هم متصل شدنکننده جمع
به از لوله اصلی  جريانانتقال يک لوله  اضافهبهها الترال

 اتدر شبکه مقايسه کرد. نتيجه تحقيق کنندهجمعالترال 
وي نشان داد که آرايش اخير موجب اصالح بيشتر 

ها چکاندر قطره آبتوزيع فشار و يکنواختی توزيع 
 شود.می

 اتيخصوص ،(2004)کرناک و همکاران 
مورد استفاده در سامانه  يهاچکانقطره یکيدروليه
را مورد بررسی قرار  2در دشت هاران ياقطره ياريآب

که دند يجه رسين نتيبه اها در مطالعه خود دادند. آن
شونده و همه ميرتنظيچکان غاز هفت قطره یکي یفقط دب

 ±10در محدوده  ،شونده فشارميتنظ يهاچکانقطره
ن يسه بيها بود. مقاشده کارخانهارشر گزيدرصد مقاد

 يريگر اندازهيها و مقادشده سازندهگزارش یر دبيمقاد
نشان داد که در سطح  يشده با فشار عملکرد ظاهر

ن آنها نبود. طبق يب يداریپنج درصد تفاوت معن يآمار
نام بی) کايامر ين کشاورزيانجمن مهندساستاندارد 

 يهاچکانرهرات ساخت قطييب تغيضر( 2003
 يهاچکاناگرچه قطره ،قابل قبول نبوده کنندهميرتنظيغ

 .رنديگیقرار م يترکننده فشار در طبقه باالميتنظ
عملکرد کننده نييتع یاز عوامل اصل هاچکانقطره

دن به يرس يباشند. برایم ايدر سامانه آبياري قطره
ر از نظد يمورد استفاده با يهاچکانباال، قطره بازده

و باشند داشته  يیباالعملکرد  یکيدروليات هيخصوص
رند تا بتوان نقاط يقرار گ یابين کار مورد ارزيدر ح

 يبرا .رفع آنها اقدام نمود يو برا يیضعف را شناسا
 حدود عمده با وسعتدر سه مزرعه  یقين منظور تحقيا

استان چهار محال  حاشيه زاينده رود دردرهکتار  2000
آنها  يهاچکانگرفت تا عملکرد قطرهصورت  و بختياري

 . گيردقرار  یابيمورد ارز

                                                           
 

2- Harran Plain 
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 هامواد و روش
سه مزرعه  ،قيتحقاين به اهداف  یابيدست يبرا

در نظر گرفته  استان چهار محال و بختياريدر بزرگ 
در  یصورت تصادفبهپالت ز سه يدر هر مزرعه نشد. 

( 1391در تابستان  مختلف يهازماندر )سه تکرار 
بررسی زير مزارع تحت  .ندقرار گرفت یابيورد ارزم

زردالو قرار  و بادام، هلو کشت درختان مثمر از قبيل
 يرا رو مزارع تحت بررسیت يموقع 1شکل   .ندداشت

 دهد.یشده نشان م يبندنقشه پهنه

هاي مورد استفاده در چکانمشخصات قطره
شده در سطح استان چهار محال هاي انتخابسامانه

شده توسط تياري از روي مشخصات فنی ارائهوبخ
نشان داده شده است. در  1کارخانه سازنده در جدول 

 5تا  2درخت تعداد  مزارع تحت ارزيابی در مجاورت هر
صورت لوپ قرار داشت. در انجام چکان بهقطره

چکان که ها خصوصيات هيدروليکی اين قطرهآزمايش
ضريب تغييرات شامل دبی، فشار، ضريب تغييرات دبی، 

باشد، مورد بررسی فشار می -ساخت و تغييرات دبی 

ها از آزمايش قرار گرفتند. براي تجزيه و تحليل داده
 فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفی استفاده شد.

ضمناً قبل از هر چيز کيفيت و کميت منابع آب 
مورد استفاده در مزارع تحت مطالعه مورد بررسی قرار 

ب تمام مزارع مورد ارزيابی از رودخانه گرفتند. آ
شود که هر کدام از مزارع سهم رود تأمين میزاينده

برداشت متفاوتی براساس مساحت تحت پوشش دارند. 
جهت آگاهی از کيفيت آب مورد استفاده آمار ايستگاه 

سنجی پل زمانخان روي رودخانه مورد تجزيه و آب
 کمينهنگين و ، ميابيشينهتحليل قرار گرفت. مقادير 

پارامترهاي آماري مربوط به عوامل مختلف شيميايی 
هاي در بازه زمانی آزمايش رودآب رودخانه زاينده

ارائه شده  2ميدانی در محدوده پل زمانخان در جدول 
اي استان چهارمحال و بختياري، است )شرکت آب منطقه

آب مورد استفاده هاي جدول فوق (. بر اساس داده1391
است و استفاده آن در آبياري ارع در حد مطلوبی در مز
 اي بدون اشکال است. قطره

 
)نقشه سمت  تیاریاستان چهار محال و بخدر  يابيمورد ارز)نقشه سمت راست( مزارع  ييایت جغرافیموقع -1شکل 

 .چپ(
 

 فشار -معادله دبي

چکان ناشی از تغييرات تغييرات دبی قطرهرابطه 
کمک معادله زير که اي بهفشار در سامانه آبياري قطره

( ارايه شده است قابل 1974)  کلر و کارملی توسط
 بينی است:پيش

[1]                    xhdq = K 

ضريب ثابت  dK(، h L-1چکان )قطره دبی  qکه در آن: 
نمايه  x ( وmچکان )بارفشاري قطره hچکان، قطره

کلر و بندي باشد. براساس طبقهچکان میفشار قطره
کننده هاي تنظيمچکاندر قطره xنمايه  ،(1974)  کارملی

هاي طوالنی مسير بين چکان، در قطره2/0فشار کمتر از 
اي کوتاه مسير هاي روزنهچکانو در قطره 1تا  5/0

 باشد. می 5/0برابر 
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 های مورد ارزيابي )کاتالوگ کارخانه سازنده(.چکانمشخصات قطره -1جدول 

 چکانقطره
 محل

 بردارينمونه
 نوع

 دبی

(1-L h) 

 برداري مدت بهره
(year) 

A 5 4 روي خط ،1ميکروفالپر عمان سامانی 

B 6 8 ، روي خط2افيمنت فدک 

C 12 4 دريپر، داخل خط اماميه 

 
 .کیفیت شیمیايي آب رودخانه زاينده رود در ايستگاه پل زمانخان -2جدول 

 TDS EC pH 3CO 3HCO Cl 4SO Ca Mg Na K SAR مقادير
1-L mg 1-m dS - 1-L meq 0.5)1-L mmol( 

 42/0 03/0 52/0 79/0 27/2 57/0 39/0 62/2 03/0 81/7 332/0 216 ميانگين
 07/0 0 0 2/0 1 1/0 03/0 2/1 0 5/5 22/0 145 حداقل 
 5/3 44/0 6/6 1/2 5 18/10 1/1 7/3 4/0 6/8 221/1 855 حداکثر

 
تغييرات اندک در کيفيت موادي که در ساخت 

رود موجب تغييرات زيادي در کار میها بهچکانقطره
ين مسأله بر شود که اچکان میمقدار دبی خروجی قطره

طور کلی توزيع يکنواخت آب آبياري اثر منفی دارد. به
گيري شده اندازه( mCV)هر چه ميزان تغييرات ساخت 

چکان از لحاظ چکان کمتر باشد، آن قطرهقطره2يک1براي
دهنده ساخت از کيفيت باالتري برخوردار است و نشان

 باشد. نحوه طراحیميزان دقت در حين مراحل توليد می
کار هاي بهچکان، کيفيت قالبفنی و هيدروليکی قطره

ريزي قطعات رفته، نوع مواد اوليه مصرفی، روش قالب
شده در مراحل توليد ها و ميزان دقت اعمال چکانقطره

-از مهمترين عوامل مؤثر در کيفيت ساخت يک قطره

(. براي اين منظور در 1387باشند )فراستی چکان می
-قطره 10آب دانشگاه شهرکرد روي آزمايشگاه گروه 

-متر، آزمايشسانتی 50نو از هر نوع به فواصل  چکان

متر و  10ها براساس فشار هايی انجام شد. آزمايش
درجه سلسيوس که توسط کارخانه  20دماي استاندارد 
شده بود انجام گرفت و براي محاسبه سازنده توصيه

 شد: ضريب تغييرات ساخت از معادله زير استفاده

                                                           
 

1 Micro flapper 

2 Netafim 

[2] 
q

S
CV

q

m

'

                                                                                                                        

qکه در آن: 
'S ها وچکانانحراف معيار دبی قطره 

هاي در چکانري شده قطرهگيميانگين دبی اندازه
شده ( طبق شرايط استاندارد توصيهL h-1آزمايشگاه )

 باشد.از طرف کارخانه سازنده می
 يکنواختي پخش آب در مزرعه 

ترين عامل تأثيرگذار يکنواختی پخش آب، اساسی
اي است. براي بيان بر بازده کاربرد آب در آبياري قطره

شود. استفاده میيکنواختی پخش از معيارهاي مختلفی 
، براي تعيين يکنواختی پخش )1974)  کلر و کارملی

 اند.رابطه زير را ارايه داده
                        

[3]                      

  

100
q

q
EU n                 

   
ميانگين دبی  nqيکنواختی پخش )درصد(،  EU:که در آن

ميانگين دبی  ( و L h-1ها )چکاندر چارک پايين قطره
-( در مزرعه میL h-1گيري شده )هاي اندازهچکانقطره

 باشد.
 یآمار يکنواختيها و چکانقطره يرات دبییب تغيضر

تحت اي آبياري قطرهکاربرد سامانه  یکنواختي
، یکيدروليه یحامانند طر یر عوامل مختلفيتأث

، اندازه لوله، فواصل يبردار، فشار بهرهیگرافتوپو
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باشد. یها مچکانقطره یرات دبييها و تغچکانقطره
-رات ساخت قطرهيياز تغ یتواند ناشیم یرات دبييتغ

چکان و درجه حرارت آب باشد. قطره ی، گرفتگهاچکان
ز يچکان و متماقطره یرات دبييتغ یابيارز براين يبنابرا

-ر عملکرد قطرهييو تغ یکيدروليه یحان طريساختن ب

 از يکنواختی آماري و ضريب تغييرات استفادهچکان 
 (.1974 )کلر و کارملی شودیم

کاربرد  یکنواختي یابيجهت ارز يآمار یکنواختي
ر قابل محاسبه يق روابط زيک سامانه از طريآب در 

 (.2003بی نام ) است

_

q

S
V

q

qs              ]4[ 

[5] )1(100 qss VU  

  

Us = 100 (1-Vqs )              ]5[ 
 

  sU ها،چکانتغييرات دبی قطرهضريب  qsV :که در آن
انحراف   qS ها )درصد(،چکانيکنواختی آماري دبی قطره

ها چکانرهميانگين دبی قط ها و چکانمعيار دبی قطره
(1-h Lمی ) باشد. براي اين منظور در هر مزرعه تعداد

ارزيابی قرار گرفت. دبی هر قطره قطره چکان مورد  50
 1چکان با استوانه مدرج و فشار آن با فشارسنج بوردن

 گيري شد.اندازه
 هاچکانقطره يکیدرولیرات هییب تغيضر

 یکيدرولياز فشار ه یرات ناشييب، تغين ضريا
را  ياريک سامانه آبيا در سراسر ير واحد يک زيدر 

محاسبه  ي( براxچکان )قطره یه دبيدهد. نماینشان م
-به یکيدروليچکان از نظر هقطره یرات دبييب تغيضر

قابل  7و  6از روابط  qhVو  hsVر يرود و مقادیکار م
 ( 2003نام بی) باشندیمحاسبه م

 

[6]                           
h

S
V h

hs  

[7]                           
hsqh VxV  

                                                           
 

1  Bourdon gauge 

انحراف  hS ضريب تغييرات هيدروليکی،  hsV :که در آن
ها چکانميانگين فشار قطره hها، چکانمعيار فشار قطره

(m ،)qhV  ضريب تغييرات فشار هيدروليکی و x  نمايه
 باشد.ها میچکانفشار قطره

 چکانرات عملکرد قطرهییب تغيضر

تابع  (pfV) چکانرات عملکرد قطرهييتغضريب 
 رات ساختيياز تغ یناش)که چکان قطره یرات دبييتغ

و درجه حرارت آب  یچکان، گرفتگ، پوشش قطرهاست(
فشار ضريب تغييرات از  توانیم اين ضريب رات. اس
-قطره یخروج یدبضريب تغييرات و  (hqV) یکيدروليه

نام بیصورت رابطه زير محاسبه نمود )به (sqV) هاچکان
2003.) 

 

[8]                      22

qhqspf VVV  
مورد استتفاده  يهانچکاقطره یکيدروليو ه یعملکرد فن
  3جتدول بتر استاس  محاستبه و تحت بررسیدر مزارع 

  .مورد ارزيابی قرار گرفت

 
 نتايج و بحث

گيري شده در اندازههاي با استفاده از داده
بار و دبی در  1/3تا  3/0مزرعه، فشار در محدوده 

 -ليتر در ساعت، معادالت دبی  35/9تا  64/2محدوده 
-فشار قطره -نتايج معادالت دبی .نددست آمدفشار به

 4هاي مورد ارزيابی در اين تحقيق  در جدول چکان
. همان طور که در اين جدول مالحظه آورده شده است.

هاي مزارع عمان چکانبراي قطره xمقادير  ،می شود
برابر ترتيب ( بهC) و اماميه (B(، فدک )A ) سامانی

اعتبار   x پايين بودن نمايه  باشد.می 5/0و  04/0، 05/0
کنندگی که داراي خاصيت تنظيم Bو  Aچکان دو قطره

تر کوچک x. هر چه ميزان کندمی تأييدفشار هستند را 
چکان به تغييرات فشار کمتر باشد، حساسيت قطره

هاي کامالً چکان(. در قطره1974است)کلر و کارملی 
-چکانو در قطره، صفر x آلايده کننده فشار مقدارتنظيم

 x، يک است. اگر مقدار x آلايده هاي با رژيم آرام مقدار
و  71/3ترتيب ها بهچکان صفر فرض شود، دبی قطره

ليتر بر ساعت خواهد شد که تقريباً معادل دبی  55/7
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( است. بنابراين 1شده کارخانه سازنده )جدول بينیپيش
شار به تغيير ف Bو  Aهاي چکانحساسيت دبی قطره

-بسيار کم و در دامنه وسيعی از تغييرات فشار، دبی آن

ها نسبتاً يکنواخت خواهد بود. اين موضوع برتري اين 
دار و با ها را براي کاربرد در اراضی شيبچکانقطره

که نمايه  Cچکان توپوگرافی نامناسب نسبت به قطره
 دهد.( نشان می5/0دبی آن )

( مقدار نمايه 1383فر )عابدي کوپايی و بختياري
هاي طوالنی مسير داخل خطی، چکاندبی براي قطره

، 66/0ترتيب برابر يوروکی، ميکروفالپر و توربوپالس به
-دست آوردند که کاربرد قطرهبه 01/0و  1/0، 64/0

هاي ميکروفالپر و توربوپالس را به علت پايين چکان
-بودن نمايه براي کاربرد در اراضی با پستی و بلندي

 ي بسيار مناسب معرفی کردند. ها

 .(2003نام بی) های مورد آزمايشچکانتوصیف عملکرد فني و هیدرولیکي قطره -3جدول 

 mCV EU Us hsV pfV  چکانارزيابی عملکرد قطره

 5 ≥ 10 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 5 > عالی 
 5-10 10-20 80-90 80-90 5-7 خوبخيلی

 10-15 20-30 70-80 70-80 7-11 نسبتاً خوب
 15-20 30-40 60-70 60-70 11-15 ضعيف

 20 ≤ 40 ≤ 60 ≤ 60 ≤ 15 < غيرقابل قبول

 
-چکانقطره (mCV) رات ساختييب تغيضرنتايج 

به  است.قابل مالحظه  2شکل در  یابيمورد ارز يها
مزارع عمان  يهاچکانقطره ،3جدول موجب اين شکل و 

و خيلی  یعالعملکرد  يدارا (B) و فدک (A) یسامان
 يدارا (C) هيمزرعه امام هايچکان و قطرهخوب 

کاتالوگ شرکت  ياز رو د.نباشیمنسبتاً خوب عملکرد 
 يهاچکاني قطرهرات ساخت براييب تغيز ضريسازنده ن

A  وB  چکان ي قطرهدرصد و برا 5کمتر ازC  کمتر از
ن با توجه به يبنابرا. استشده درصد گزارش  11

هاي بسيار( مزرعه اماميه )پستی و بلندي یافتوپوگر

-هاي با خاصيت تنظيمچکانکه از قطره رفت می انتظار

شد، ولی در عمل از دريپر  کنندگی فشار استفاده می
 غير تنظيم کننده استفاده شده است.

صورت آماري به تحليلبراي تيمارهاي مختلف 
ام آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفی انج

ارائه  5گرفت که نتايج تجزيه واريانس آن در جدول 
شده است. به موجب نتايج مندرج در اين جدول، تمام 

ها و اثر پارامترهاي مورد ارزيابی در مزارع، پالت
دار متقابل آنها در سطح يک درصد داراي اختالف معنی

 باشند.می
 

 .های مورد ارزيابيچکانفشار قطره-معادله دبي -4جدول 
 فشار -معادله دبی مزرعه  چکانقطره

A 0.05 عمان سامانیq = 3.71 h 
B 0.04 فدکq = 7.55 h 
C 0.5   اماميهq = 2.17 h  
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 .هاچکانرات ساخت قطرهییب تغيضر -2شکل 

 
 .يابيمورد ارز یانس پارامترهايه واريتجز -5جدول 

 ميانگين مربعات درجه آزادي تيمار

EU Us hsV pfV 

 59/4073** 32/3166** 32/3472** 49/3416** 2 مزرعه
 48/1902** 12/484** 24/1868** 21/1479** 2 پالت

 04/2353** 86/226** 24/2442** 14/1789** 4 پالت × مزرعه
 11/2 58/4 16/24 82/2 18 خطا

 داري در سطح يک درصدمعنی **

 
 يپارامترها ين آماريانگيسه مين مقايبنابرا

براساس آزمون دانکن مزرعه  ماريت يبرا یابيورد ارزم
معيار  6جدول در  گرفت.صورت درصد  پنجدر سطح 

آورده شده مزارع مختلف  يبرا EUن يانگيسه ميمقا
و  (B) فدکمزارع  يهاچکانقطرهن اساس يبر ا است.

ن يو کمترن يشتريب يداراب يترتبه (C) یعمان سامان
 3جدول شاخص براساس  .بودندپخش  یکنواختيزان يم

، EUن يانگيچکان مزرعه فدک براساس معملکرد قطره
ه و عمان يمزارع امام يهاچکانقطره يو برا یعال

 باشد.یرقابل قبول ميف و غيب ضعيترتبه یسامان

 هایچکانبندی عملکرد قطرهو طبقه EUمقايسه میانگین  -6جدول 

 (.2003نام بی) مزارع مختلف

ميانگين  هتيمار مزرع
EU 

 عملکرد

 عالی a95 فدک

 ضعيف b3/69 اماميه

 غيرقابل قبول c8/56 عمان سامانی

 داري در سطح پنج درصد دارندهاي داراي حروف غيريکسان،اختالف معنیميانگين
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های چکانبندی عملکرد قطرهو طبقه Usمقايسه میانگین  -7جدول 

   (.2003نام )بیمزارع مختلف 

 عملکرد Usميانگين  مزرعه تيمار

 عالی a5/95 مزرعه فدک

 نسبتاً خوب b6/72 مزرعه اماميه

 غيرقابل قبول c4/56 مزرعه عمان سامانی

 داري در سطح پنج درصد دارنداختالف معنی هاي داراي حروف غيريکسان،ميانگين

 

( در تحقيقی 1383فر )عابدي کوپايی و بختياري
ها چکانيکنواختی پخش قطره به اين نتيجه رسيدند که

چکان قرار تحت تأثير عوامل کيفيت آب و نوع قطره
ف در براي مزارع مختل Usدارد.مقايسه ميانگين پارامتر 

موجب اين جدول، قابل مالحظه است. به 7جدول 
هاي مزرعه چکانمربوط به قطره Usبيشترين مقدار 

( و کمترين مقدار مربوط به مزرعه عمان Bفدک )
هاي چکان، قطره3( است. براساس جدول Aامانی )س

مورد استفاده در مزارع فدک، اماميه و عمان سامانی 
 ترتيب داراي عملکرد عالی، نسبتاًبه Usبراساس ميانگين 

هاي مزرعه چکانباشند. قطرهخوب و غيرقابل قبول می
ها، فشار بيش چکاندليل گرفتگی قطرهعمان سامانی به

از محدوده کاري، داراي عملکرد غيرقابل  از حد و خارج
باشند. علت پايين بودن يکنواختی آماري دبی، قبول می

-چکانها و تعويض آنها با قطرهچکانکاري قطرهدست

 باشد. هايی از انواع ديگر توسط کشاورزان می
براي مزارع مختلف  hsVمقايسه ميانگين پارامتر 

طور که در اين الحظه است. هماننيز قابل م 8در جدول 
مربوط به  hsVشود، بيشترين مقدار جدول مالحظه می

هاي مزرعه عمان سامانی و کمترين مقدار چکانقطره
هاي چکانباشد. عملکرد قطرهمربوط به مزرعه فدک می

مورد استفاده در مزارع فدک، اماميه و عمان سامانی 
ترتيب عالی، نسبتاً خوب و براساس اين پارامتر به

غيرقابل قبول است. باال بودن ضريب تغييرات 
ها در مزرعه عمان سامانی چکان( قطرهhsVهيدروليکی )

دليل طراحی غير ناشی از نامناسب بودن فشار به

شده در هاي تعبيهاصولی شبکه، حذف فشارشکن
فشار در  ها، افت زيادسامانه، تعيين قطر نامناسب لوله

هاي دليل عدم شستشوي دستگاهواحد کنترل مرکزي به
 باشد.تصفيه می

مورد الترال رات فشار در طول ييتغ ،3در شکل 
نشان  یدر مزرعه عمان سامان پالتسه  يش برايآزما

که نيا ي، برایداده شده است. براساس ضوابط طراح
درصد نباشد  10ش از يب يیو انتها يیابتدا یاختالف دب

اختالف فشار  بيشينه ،ت شوديع رعايتوز یکنواختي و
که درصد یدرصد باشد. در صورت 20تا  15ن يد بيبا

-پالت يش برايمورد آزماالترال در طول اختالف فشار 

 باشدیدرصد م 42و  40، 39ن مزرعه يمختلف در ا يها
دو سوم  که قابل قبول نيست. در اين شکل، فشار باال در

وم پايين سطح زمين در اين فاصله ترال ناشی از رقال
 9براساس جدولالترال است. نسبت به ساير نقاط

( A) یمربوط به مزرعه عمان سامان pfV ن مقداريشتريب
باشد. یم (B) ن مقدار مربوط به مزرعه فدکيو کمتر

ن يبراساس امورد استفاده  يهاچکانعملکرد قطره
ه يامام و در مزارع ی، عالمزرعه فدکدر  یابيپارامتر ارز

-نيبا توجه به ا .باشدیمرقابل قبول يغ یو عمان سامان
و  یهر سه مزرعه از نظر پست یط توپوگرافيشراکه 
-هم يرگذاريثعوامل تأ ،باشدیکسان ميباً يتقر يبلند

-بهره یت فعليريشبکه و مد یکيدروليه یچون طراح

 ياراها دچکانع باعث شده که قطرهمزاراز  يبردار
 باشند.  یمتفاوت يکردهالعم
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 (.2003نام بیهای مزارع مختلف )چکانبندی عملکرد قطرهو طبقه hsV مقايسه میانگین  -8جدول 

 عملکرد  hsVميانگين  تيمار مزرعه

 عالی c3/6 مزرعه فدک
 نسبتاً خوب b2/28 مزرعه اماميه

 ولغيرقابل قب a7/43 مزرعه عمان سامانی

 داري در سطح پنج درصد دارند.هاي داراي حروف غيريکسان، اختالف معنیميانگين

 
 .های مزرعه عمان سامانياختالف فشار در طول الترال مورد آزمايش در کرت -3شکل 

 
 

 .(2003نام بی) های مزارع مختلفچکانبندی عملکرد قطرهو طبقه pfVمقايسه میانگین  -9جدول 

 عملکرد  pfVميانگين  عهتيمار مزر

 عالی c6/4 مزرعه فدک
 غيرقابل قبول b9/30 مزرعه اماميه

 غيرقابل قبول a7/46 مزرعه عمان سامانی

 داري در سطح پنج درصد دارند.هاي داراي حروف غيريکسان، اختالف معنیميانگين
 
  کلي یریگجهینت

جود مو يهاچکانيق حاضر عملکرد قطرهدر تحق
استان ه در يدر سه مزرعه عمان سامان، فدک و امام

-ی قرار گرفت. قطرهابيمورد ارز چهار محال و بختياري

-يمو فدک از نوع تنظ یمزرعه عمان سامان يهاچکان

ر يمس یه از نوع طوالنيکننده فشار و مزرعه امام

هاي چکانمطالعه نشان داد که قطرهنتايج اين . هستند
عمان سامانی و  عملکرد عالی وداراي  فدک هعرمز

عملکرد  هستند.قبولی  غير قابلداراي عملکرد  اماميه
 یدهنده طراحي مزرعه فدک نشانهاچکانی قطرهعال

 ي آبباال يبرداربهره تيريز مديمناسب و ن یکيدروليه
ی از گرچه در مزرعه عمان سامانا. استن مزرعه يادر 
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ی ول ،بود اده شدهکننده فشار استفيمتنظ يهاچکانقطره
ت يريز مدينامناسب و ن یکيدروليه یل طراحيدلبه

باعث  ،ه آبيتصف يهاي از سامانهبرداريف بهرهضع
 یقابل قبوليرها در حد غچکانين قطرهشده که عملکرد ا

ن يزم یبا توجه به توپوگرافز ينه يباشد. در مزرعه امام

يت رينامناسب و ضعف مد یکيدروليه یز طراحيو ن
رقابل يها عملکرد غچکان، قطرهيو نگهدار يبرداررهبه

مان مزارع ع هايچکاندر قطرهچنين همند. ردا یقبول
 .گرديدمشاهده  ياديز گیگرفته يو امام یسامان
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