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 تاثیر دمای آب آبیاری در دبی لطره چکان های ساخت ایران در آبیاری لطره ای: عنوان مماله 

دبی لطره چکان تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون فشار، دمای آب آبیاری، ضریب تغییرات ساخت و 

به منظور مطالعه تاثیر دمای آب آبیاری بر دبی لطره چکان ها، تعیین تغییرات دبی . گرفتگی لرار داد

نسبت به فشار، تعیین ضریب تغییرات ساخت، یک سیستم آبیاری لطره ای آزمایشی در محل گلخانه 

چون حساسیت لطره . پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و بررسی گردید

نوع لطره چکان متداول  4چکان های مختلف نسبت به تغییرات دمای آب آبیاری متفاوت است، از 

یران که عبارت بودند از لطره چکان های طوالنی مسیر داخل خط، تفنگی، جبران کننده فشار و ساخت ا

. لوله های روزنه دار استفاده گردید

نتایج نشان داد که به طور کلی با افزایش دمای آب آبیاری ، دبی لطره چکان ها به گونه ای خطی 

عوامل یکنواختی پخش، .هش می یابدافزایش و در مورد لطره چکان نوع جبران کننده فشار کا

یکنواختی پخش مطلك و ضریب یکنواختی کریسستیانسن تحت تاثیر تغییرات دبی لطره چکان ها لرار 

برای هر یک از لطره چکان های مورد آزمایش، تغییرات ضریب ساخت نسبت به دمای آب . گرفت

نگی، لوله های روزنه دار و به طور کلی، حساسیت لطره چکان های نوع تف. آبیاری متفاوت بود

 .طوالنی مسیر داخل خط نسبت به تغییرات دمای آب آبیاری به طور ممایسه ای به ترتیب کمتر بود

\r\n \r\n 

لطره چکان های نوع تفنگی، لوله های روزنه دار، طوالنی مسیر داخل خط و جبران کننده فشار به 

. دادند ترتیب حسایت کمتری را نسبت به تغییرات فشار نشان

در دهه های اخیر محدودیت منابع آب برای مصارف کشاورزی از یک سو و افزایش جمعیت از سوی 

در این زمینه ، . دیگر، گسترش کاربرد روش های آبیاری تحت فشار را اجتناب ناپذیر ساخته است

. روش های آبیاری لطره ای از اهمیت زیادی برخوردار است

مزایایی از لحاظ استفاده از آب، رشد بهتر گیاه و افزایش محصول، اگرچه آبیاری لطره ای دارای 

عملیات زراعی، نگهداری، مهندسی و التصادی می باشد، چنانچه اصول کلی و مبانی علمی در نظر 

. گرفته نشود، این روش نه تنها مفید نخواهد بود بلکه موجب هدر رفتن سرمایه نیز خواهد گردید

گی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک، فشار، دمای آب آبیاری و تغییرات عوامل بسیاری مانند گرفت

با افزایش .ساخت، دبی لطره چکان ها و در نتیجه یکنواختی پخش آب را تحت تاثیر لرار می دهند

. دمای آب آبیاری، لزوجت سینماتیک آب کاهش یافته و در نتیجه دبی لطره چکان ها افزایش می یابد

. که رژیم جریان در آنها آشفته است نسبت به لزوجت آب حساسیت کمتری دارنددبی لطره چکان هایی 

لطره چکان های با رژیم جریان آرام نسبت به لزوجت آب حساسیت کمتری دارند، و در نتیجه تغییرات 



. دمای آب آبیاری در تغییرات دبی آن ها نمش موثرتری دارد

عرضه شده است، و پژوهشگران زیادی تاثیر دمای  تاکنون لطره چکان های متعددی به بازارهای دنیا

تغییرات دبی انواع لطره . آب آبیاری را بر دبی برخی از این لطره چکان ها مورد بررسی لرار داده اند

چکان ها با ویژگی های فیزیکی و نحوه کارکرد مختلف، که منجر به رژیم های مختلف جریان می شود، 

بررسی های فوق نشان داده است که به طور کلی با . می باشد نسبت به دمای آب آبیاری متفاوت

افزایش دمای آب آبیاری، دبی به طور خطی برای لطره چکان های با جریان آشفته کاهش، و برای 

( ریز لوله ای)در لطره چکان های نوع میکروتیوب . لطره چکان های با جریان آرام افزایش می یابد

در . افزایش می یابد% 4/1ی گراد دمای آب آبیاری، دبی به اندازه به ازای افزایش یک درجه سانت

 60تا  5لطره چکان های با مسیر مارپیچی، تغییرات دبی برای محدوده تغییرات دمای آب آّبیاری بین 

در . درجه سانتی گراد می باشد 20درصد نسبت به دبی در دمای  23تا  -18درجه سانتی گراد، از 

روزنه ای ، تغییرات دبی تحت تاثیر دمای آب جزیی است، و در محدوده تغییرات لطره چکان های نوع 

آزمایش های . دبی لطره چکان ها تغییر می یابد% 1درجه سانتی گراد، تنها  38تا  7دمای آب بین 

انجام شده گویای آن است که به طور کلی درصد افزایش دبی لطره چکان های با جریان آرام یا تمریبا 

می باشد  8/6تا  68/0به ازای هر واحد افزایش دمای آب بر حسب درجه سانتی گراد در محدوده آرام، 

 .

در نتیجه دبی لطره چکان ها و در نتیجه عملکرد هیدرولیکی سیستم آبیاری لطره ای تحت تاثیر 

ن های از سویی، چون در ایران این بررسی ها برای لطره چکا. تغییرات دمای آب آبیاری لرار می گیرد

. متداول ساخت ایران انجام نگرلته است، انجام این بررسی ها اجتناب ناپذیر است

ه رژیم جریان در لطره چکان های نوع طوالنی مسیر داخل خط، تفنگی، جبران کننده فشار و لوله های 

لطره  حساسیت. روزنه دار از نوع تمریبا آرام و در لطره چکان جبران کننده فشار از نوع متالطم است

این امر باعث می شود میزان آبدهی لطره . چکان جبران کننده فشار نسبت به فشار بسیار کم می باشد

. چکان در دامنه گسترده ای از فشار نسبتا یکنواخت بالی بماند

این یک لرارداد کلی است که درصد تغییرات دبی در یک واحد از سیستم آبیاری لطره ای نباید بیشتر از 

از این رو، باید درصد تغییرات دبی لطره . تا یکنواختی پخش در حد لابل لبولی بالی بماند باشد،% 10

. چکان ناشی از تغییرات فشار مورد بررسی لرار گیرد

این بدین معنی . درصد تغییرات دبی ناشی از تغییرات فشار در تمامی لطره چکان ها یکسان نمی باشد

تر از لوله های روزنه دار، بیشتر از لطره چکان طوالنی است که دبی لطره چکان های تفنگی بیش

مسیر داخل خط و بیشتر از لطره چکان جبران کننده فشار تحت تاثیر تغییرات فشار در سیستم لرار 

. دارد

نوع لطره چکان مورد استفاده اندازه گیری  4ممادیر دبی برای دماهای مختلف آب آبیاری ، و برای هر 

داد که تغییرات دبی لطره چکان ها تحت تاثیر دمای آب آبیاری و نوع لطره چکان نتایج نشان . گردید

بنابراین برازش بهترین خط بین . لرار دارد، که با گزارش های پژوهشگران دیگر هم خوانی دارد

منظور از دبی برای لوله روزنه دار، . تغییرات دبی لطره چکان نسبت به دمای آب آبیاری تعیین گردید

نوع لطره چکان  4حساسیت دبی لطره چکان ها نسبت به دمای آبیاری در . ر روزنه می باشددبی ه



طوالنی مسیر داخل خط، ، تفنگی و جبران کننده فشار و لوله های روزنه دار یکسان نیست، و بیشترین 

آرام  حساسیت دبی تحت تاثیر دمای آب آبیاری مربوط به لطره چکان نوع تفنگی، به علت جریان تمریبا

. می باشد

هر چه رژیم جریان در لطره چکان آرامتر باشد، حساسیت دبی لطره چکان به دمای آب آبیاری نیز 

هم چنین با افزایش دمای آب آبیاری لزوجت آن کاهش می یابد و در رژیم جریان آرام، .. بیشتر است

ت که رژیم جریان کامال حساسیت دبی لطره چکان به لزوجت و دمای آب به مراتب بیشتر از حالتی اس

در لطره چکان های نوع جبران کننده فشار، رژیم جریان آشفته است و در نتیجه جریان . آشفته باشد

. در داخل لطره چکان بیشتر حالت گردابی پیدا می کند و افت فشار در لطره چکان بیشتر می گردد 

نوع لطره چکان  4و برای هر در دماهای مختلف آب آبیاری ( EU)یکنواختی پخش لطره چکان ها 

یکنواختی پخش لطره چکان ها تحت تاثیر عوامل دمای آب و نوع لطره چکان لرار . محاسبه گردید

به طور کلی، یکنواختی پخش آب در لوله های روزنه دار در تمامی دماهای آب آبیاری مورد . دارد

ین یکنواختی پخش آب مربوط به استفاده بیشتر از دیگر لطره چکان های مورد آزمایش است و کمتر

. لطره چکان های جبران کننده فشار می باشد

کند و تغییرات دبی لطره ¬می توان گفت که تغییرات دبی لطره چکان ها از یک توزیع نرمال پیروی می

. این امر تاثیر زیادی در افزایش یکنواختی پخش خواهد داشت. چکان ها تمریبا با یکدیگر لرینه هستند

تمامی آب آبیاری و لطره چکان های مورد بررسی، ممادیر ضریب یکنواختی کریستیانسن برای برای 

بوده و در نتیجه تغییرات دبی لطره چکان ها از یک توزیع نرمال % 70تمامی لطره چکان ها بیش از 

. پیروی می نماید

نوع  4برای هر برای دماهای مختلف آب آبیاری و  a_〖EU〗) )یکنواختی پخش مطلك لطره چکان ها

یکنواختی پخش مطلك لطره چکان تحت تاثیر نوع لطره چکان لرار .لطره چکان نیز محاسبه گردید

 .دارد و تاثیردمای آب آبیاری بر آن ناچیز است

\r\n 

، که از تمسیم اختالف دبی حداکثر با دبی حدالل بر دبی حداکثر q_v) )تغییرات دبی لطره چکان ها

به . نوع لطره چکان نیز محاسبه گردید 4ای مختلف آب آبیاری و برای هر محاسبه شد، برای دماه

طور کلی تغییرات دبی لطره چکان ها تحت تاثیر عوامل دمای آب آبیاری و نوع لطره چکان لرار دارد 

پیشنهادها 

برای طراحی لوله های فرعی، نیمه اصلی و اصلی در سیستم آبیاری لطره ای، توصیه می شود با 

ه از جدول ضریب تصحیح دما ، دبی لطره چکان های طوالنی مسیر داخل خط ، تفنگی و لوله استفاد

روزنه دار نسبت به حداکثر دمای آب آبیاری و دبی لطره چکان جبران کننده فشار نسبت به حدالل 

. دمای آب آبیاری اصالح شود

ار می دهد، توصیه می شود در با توجه به اینکه دمای آب آبیاری دبی لطره چکان هارا تحت تاثیر لر

مناطك گرم لوله های فرعی در زیر سایه درختان و یا در صورت امکان در زیر سطح خاک لرار داده 

. شوند تا دمای آب در لوله فرعی کمتر تحت تاثیر مستمیم نور خورشید لرار گیرد



رات دبی لطره چکان در برای اینکه بازده آبیاری لطره ای در حد مطلوب بالی بماند، الزم است تغیی

در این صورت، تغییرات فشار مجاز در لطره چکان های .باشد% 10سیستم آبیاری لطره ای کمتر از 

طوالنی مسیر داخل خط، تفنگی، لوله روزنه دار و جبران کننده فشار، به ترتیب می تواند حدوده برابر 

. درصد باشد 5/81، 19، 5/15، 20با 

آبیاری خوب است لوله روزنه دار به دلیل داشتن ضریب تغییرات ساخت کم  برای مناطمی که کیفیت آب

. و یکنواختی پخش زیاد توصیه می شود

برای مناطمی که کیفیت آب آبیاری مطلوب نیست لطره چکان های طوالنی مسیر داخل خط با ضریب 

. اردتغییرات ساخت کمتر نسبت به لطره چکان های تفنگی و جبران کننده فشار برتری د

ضریب تغییرات ساخت لطره چکان جبران کننده فشار در حد استاندارد نیست، بنابر این این نوع لطره 

ولی چون این نوع لطره چکان نسبت . چکان برای استفاده در سیستم آبیاری لطره ای مناسب نمی باشد

شود و تمام شرایط  به تغییرات فشار حساسیت ناچیزی دارد، چنانچه تولید آن با مدیریت صحیح انجام

شوند، ثابت باشدو لالب ¬ساخت از لبیل نوع مواد مورد استفاده، دما و فشاری که مواد لالب ریزی می

های مورد استفاده یکنواخت باشند، استفاده از آن برای اراضی شیب دار، دامنه ها و تپه ها که اختالف 

. ؛ توصیه می شودارتفاع باعث اختالف فشار زیاد بین لطره چکان ها می گردد

به دلیل زیاد بودن ضریب تغییرات ساخت لطره چکان تفنگی، این نوع لطره چکان را می توان در 

 .درجه سانتی گراد است با احتیاط استفاده نمود 20-35مناطمی که دمای آب آبیاری بین 

 

 


