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ها در چکانعامل انسداد قطره ييايميرسوبات شآب و  يفيات کيسه خصوصيمقا

 کشور ياقطره ياريآب يهاسامانه
 

 2اله فتاحيو روح 9محمد زمانيان

  40/42/9312تاريخ دريافت    

 34/41/9312تاريخ پذيرش: 

 مقاله برگرفته از کار تحقيقاتي

 

 دهيچک
ها چکانقطره يباشد. گرفتگيها مچکانقطره يبا آن روبرو هستند گرفتگ ياقطره ياريآب يهاکه سامانه ين مشکليترمهم

ها با چکانقطره يگرفتگاين بوده است که ارزيابي ق ين تحقي. هدف از اآبياري است آبي فيکعمدتاً ناشي از خصوصيات 

. داردکارائي در کشور  ياقطره ياريآب يهاانهها در سامچکانانسداد قطرهبيني پيشدر  يات آب تا چه اندازهيفيکاستفاده از 

انتخاب و مورد بررسي قرار بودند متفاوت  ييط آب و هوايکشور که از نظر شرا سامانه در نقاط مختلف 01ن منظور يا يبرا

مشخص  شده بودآنها باعث انسداد در هر سامانه که  يو عوامل يآورشده در هر سامانه جمع دودمس يهاچکانقطره. گرفتند

آب  يفيکهاي رايج متکي بر خصوصيات  شاخصبا استفاده از ها چکانقطره يخطر گرفتگ ينيبشيکه پج نشان داد ينتاد. يگرد

بيني پتانسيل درصد از موارد پيش 01در . همراه بودبااليي ت يعدم قطعبا ت اتفاق افتاده يچه در واقعبا آنها سامانه يدر تمام

 -)عوامل فيزيکيگانه توأم عوامل سهربوط به عوامل شيميايي و در ساير موارد مربوط به تأثير ها مچکانگرفتگي قطره

عدم عوامل فيزيکي بود. مربوط به ها چکانقطرهرخ داده در شد. اما در اغلب موارد گرفتگي واقعي ميبيولوژيکي(  -شيميايي

، يح واحد کنترل مرکزيصح ياز آنها شامل عدم شستشو يبردارت بهرهيريشتر به مديها بن سامانهيدر اموجود ت يقطع

ق يرانه شامل تزريگشياقدامات پ يريعدم بکارگخط،  يرو يهاچکانها بعد از مرحله نصب قطرهشستشو نکردن شبکه لوله

-به ياريب آبهمراه با آ ييايميش يح کودهايصح يريعدم بکارگتر و از همه مهم داخل سامانهبهدر صورت لزوم  زنيد و کلرياس

 .گشتباز ميبه شبکه آن  ير اصوليق غيزان تزريل نوع، نحوه، زمان و ميدل

   

  .تيمنابع عدم قطعبرداري، کلرزني، کودآبياري، مديريت بهره اسيدشويي،: يديکل هايواژه

                                                                 
 10012530010همراه: تلفن  د، ايران.دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهرکرد، شهرکردانشجوي دکتري آبياري و زهکشي، گروه مهندسي آب،  0

 mohammad.zamaniyan@gmail.com: (مسئولاول )نويسنده آدرس پست الکترونيکي نويسنده 
 10020130111همراه: تلفن استاديار گروه مهندسي آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ايران.  3
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 مقدمه
المللي آبياري و زهکشي مطالعاتي که کميته بين

(ICID در زمينه مسايل و مشکالت )انجام ي خردآبيار

داده، حاکي از آن است که در تمام کشورهاي جهان يکي 

ها يخروجها، گرفتگي سامانهاين از مشکالت اساسي در 

هاي با باشد. مساله انسداد ناشي از عدم کاربرد آبمي

کيفيت مطلوب و يا انتخاب غير اصولي سامانه تصفيه آب 

 باشد که در نتيجه باعث توزيع غير يکنواخت آب درمي

هاي فرعي و در نتيجه تقليل راندمان آبياري طول لوله

چنين ها همچکانگردد. خطر مسدود شدن قطرهمي

هاي نگهداري و راهبري سامانه از موجب افزايش هزينه

ها و تعويض يا تعمير آنها چکانجمله براي کنترل قطره

 (.0210گردد )نصرالهي، مي

در سه دسته  هاچکانطور کلي عوامل گرفتگي قطرهبه

شوند که شامل گرفتگي فيزيکي که توسط بندي ميطبقه

آلي شن،  مواد فيزيکي معلق موجود در آب نظير ذرات غير

-سيلت، رس و پالستيک، ذرات آلي نظير گياهان و جلبک

گردد، گرفتگي ها ايجاد ميها، جانوران آبي و باکتري

و کربنات کلسيم  رسوبات حاصل از شيميايي که ناشي از

منيزيم، سولفات کلسيم، هيدروکسيد فلزات سنگين، 

ها، سولفيدها، روغن و مواد مشابه، کودهاي سيليکات

باشد و فسفاته، آمونياکي، آهن، مس، روي و منگنز مي

-ها، نهشتهها، لجنگرفتگي بيولوژيکي که توسط فيالمان

 0211عليزاده، ) شود حادث ميها هاي ميکروبي و باکتري

ها باعث چکان(. گرفتگي قطره3101همکاران، و اووز يو 

آب در طول لوله فرعي شده و در  يکنواخت غيرتوزيع 

چنين توليد محصول را نتيجه يکنواختي کاربرد آب و هم

و  0010دهد )هيلز و همکاران، تحت تأثير قرار مي

 ،( در تحقيقي0230کالنتري ) طاهرپور (.0003کالرک، 

شامل غلظت  يفيت آب آبياريعوامل شيميايي مربوط به ک

که  را، آهن، منگنز و کودها pHکل امالح محلول در آب، 

 قرار داد. يمورد بررسها نقش دارند در گرفتگي خروجي

ها که خطر گرفتگي خروجي آمده نشان داددستهنتايج ب

کل غلظت به مقدار زياد و نسبت به  pHعامل  نسبت به

چنين باشد و همامالح محلول در آب کم تا متوسط مي

ترکيبات شيميايي کربنات کلسيم و سولفات کلسيم عامل 

چنين نتيجه باشد. هممهم ايجاد رسوب شيميايي مي

ها با مدت استفاده از آنها گرفت که شدت گرفتگي خروجي

رهسپار و همکاران  رهنماينيز رابطه مستقيم دارد. 

هاي ( در تحقيقي به بررسي وضعيت کيفي آب0210)

-ي استان گيالن از جهت گرفتگي شيميايي قطرهسطح

ها پرداختند. نتايج نشان داد که اکثريت قريب به چکان

لر يهاي برداشتي بر اساس شاخص اشباع النژاتفاق نمونه

 يداراي تمايل به رسوب هستند لذا اتخاذ تمهيداتي برا

شده يا در حال طراحي  هاي اجرارفع اين مشکل در طرح

 باشد.ضروري مي

-ها را بهچکان( گرفتگي قطره0010هيلز و همکاران )

اي مطرح هاي قطرهترين مشکل اجرايي سامانهعنوان بزرگ

کردند. آنها تأثير چهار ترکيب مختلف آب آبياري را بر 

ها مورد ارزيابي قرار دادند و چکانگرفتگي شيميايي قطره

هاي کلسيم، دند که با افزايش يونيجه رسين نتيبه ا

آب آبياري، رسوب کربنات  pHکربنات و يزيم، بيمن

ن امر منجر به افزايش يکلسيم و منيزيم بيشتر شده که ا

ها و کاهش دبي آنها گرديده است. چکانگرفتگي قطره

بيشترين گرفتگي مربوط به آب داراي بيشترين مقدار 

نمک و کمترين گرفتگي مربوط به آب داراي کمترين 

( در 3110زکارت و ازکيسي )با بوده است. pHمقدار 

هاي داخل چکانتحقيقي اثر کودآبياري را بر گرفتگي قطره

اي بررسي کردند. آنها خطي و عملکرد سامانه آبياري قطره

در اين تحقيق سه تيمار کودآبياري )تيمار اول بدون کود، 

درصد  35درصد کودهاي سولفاته و  35تيمار دوم شامل 

درصد کودهاي  51وم شامل کودهاي نيتراته و تيمار س

-درصد کودهاي نيتراته( و سه نوع قطره 51سولفاته و 

در  يفرع يهاچکان داخل خط را در نظر گرفتند. همه لوله

هاي لجن در هر لوله ماندهاين تحقيق بريده شده و باقي

طور جداگانه جمع شده تا موردهاي گرفتگي به يفرع

داد کودهايي که هم ها تعيين شود. نتايج نشان چکانقطره

شامل کلسيم و هم شامل سولفات بودند، نسبت به ساير 

ها و کاهش چکانقطرهبيشتر کودها، باعث گرفتگي 

( گرفتگي سه 3111)و و هوانگ يل عملکرد سامانه شدند.

شده چکان را با استفاده از آب تازه و پساب تصفيهنوع قطره

ب در ورودي و فاضالب را مورد بررسي قرار دادند. کيفيت آ

آب ها نشان داد که رسوب شيميايي چکانخروجي قطره

ها مخصوصاً در پساب باال و غلظت باالي يون pHدليل به

ها چکانتصفيه شده فاضالب، دليل اصلي گرفتگي قطره

 بوده است.

-منشاء ترکيبات شيميايي رسوباتي که درون قطره

تواند يمد گردند و عامل انسداد مينيابها تجمع ميچکان
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ر عوامل يا سايو مورد استفاده  يکودها ،به کيفيت آب

ايده جديد گردد. باز  يبردارت بهرهيريدر ارتباط با مدگر يد

رسوبات عامل  ييايميز شيق آنالين تحقيهدف از او 

آنها با خصوصيات و ارتباط ها و چکانقطره يگرفتگ

 ميزانمنظور شناخت ي آب آبياري بهترکيبات شيمياي

ها با استفاده از چکان تطبيق ارزيابي پتانسيل گرفتگي قطره

هاي رايج مبتني بر خصوصيات کيفي آب از طريق شاخص

، چگونگي تشکيل و تجميع ن رسوباتيامنشاء شناخت 

منظور معيارهاي تکميلي بهبا هدف ارائه و اين رسوبات 

هاي موجود در ارزيابي پتانسيل کاهش عدم قطعيت

بکار بستن اقدامات مقتصي و نهايتاً ها چکان گرفتگي قطره

 ها است.چکانگرفتگي قطرهبراي کاهش احتمال 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هامواد و روش
هاي سامانهمنظور فراگير بودن شرايط عملکرد به

 يمينقشه اقلکه  (0)شکل اي با استفاده از  قطرهي آبيار

 01دهد يم نشانرا ونسکو ي ينماميکشور بر اساس اقل

موجود در سطح هاي مختلف در اقليم يابيمورد ارز سامانه

ده در مناطق انتخاب شهاي سامانه. شدندکشور انتخاب 

(، PH-C-W) 5گرم 4خنک 2مرطوبخيلي يآب و هواي

خشک سرد گرم (، نيمهSH-C-Wرم )مرطوب خنک گنيمه

(SA-K-Wنيمه ،)خشک خنک خيلي( گرمSA-C-VW ،)

خشک سرد (، نيمهSA-C-Wخشک خنک گرم )نيمه

(، خشک A-C-Wخشک خنک گرم ) (،SA-K-Mمعتدل )

گرم ل خيلي( و خشک معتدA-C-VWگرم )خنک خيلي

(A-M-VW )اند. قرار گرفته 

                                                                 
 PHرژيم رطوبتي  2
 C رژيم زمستانه  4
W رژيم تابستانه  5

 
 نماي يونسکو(هاي مورد ارزيابي در نقشه اقليمي کشور )اقليم(: موقعيت سامانه9)شکل 
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راه نحوه بهممورد استفاده مشخصات منابع آب 

درج شده در صورت بهمورد بررسي  يهادر سامانهبرداشت 

چنين خصوصيات کيفي منابع هم .است بوده (0)جدول 

ارائه شده  (3)هاي مورد مطالعه در شکل  آب در سامانه

 است.

 
 مورد بررسي  هاي مختلفمشخصات منبع آبي سامانه (:9)جدول 

 نوع منبع آبي استان سامانه
عمق چاه 

(m) 

استخر 

 ذخيره
 نوع پمپاژ به سامانه

 غير مستقيم + - رودخانه ياريچهارمحال و بخت شهرکرد

 غير مستقيم + 01 چاه بوشهر برازجان

 غير مستقيم + 05 چاه خوزستان ايذه

 غير مستقيم + 003 چاه سمنان  دامغان

 مستقيم - 01 چاه مازندران ساري

 مستقيم - 031 چاه قم قم

 غير مستقيم + 35 چاه همدان نهاوند

 مستقيم - 4 چاه الن يگ تالش

 غير مستقيم + 41 چاه اصفهان سميرم

 غير مستقيم + 051 چاه اصفهان شهرشاهين
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 در نقاط مختلف يابيمورد ارز يهات آب سامانهيفيک (:2)شکل 

 

قم ت آب سامانه يفي، کيابيمورد ارز يهاين سامانهدر ب

و غلظت  pHر يمقاد باشد.ين مييپا ECو  TDSاز نظر 

، قم، نهاوند يذه، دامغان، ساريا يهاي سامانهکربنات برايب

ين م در ايو تالش باالست که احتمال رسوب کربنات کلس

ها در آب تعداد باکتري ست.يها دور از انتظار نسامانه

 د. باشهاي نهاوند، تالش و سميرم نيز باال ميسامانه

( 0000( و آدين و ساکس )0030گيلبرت و همکاران )

درصد دبي  51چکان به اظهار داشتند زماني که دبي قطره

شده اطالق  چکان مسدودبرسد در اين حالت قطره طراحي

 گردد.مي

(0)      (  
  
  
) 

 که در آن:

R ،چکان در مزرعه : دبي قطره  : درصد کاهش دبي

(l/h)  گيري شده چکان با اعمال فشار اندازه: دبي قطره  و

فشار همان  -( و با استفاده از معادله دبيl/hدر مزرعه )

 آيد.دست ميچکان که در کاتالوگش موجود است، بهقطره

چکاني که دبي آنها کمتر قطره 51در هر سامانه حدود 

محل  گيري شده دردرصد دبي با اعمال فشار اندازه 51از 

چکان مورد نظر باشد يعني درصد کاهش دبي بيشتر قطره

طور تصادفي انتخاب و براي تعيين درصد شود به 51از 

آناليز شيميايي رسوبات عامل انسداد به آزمايشگاه انتقال 

 داده شدند.

آوري شده مسدود شده جمعهاي چکانهاي قطرهنمونه

ناليز از مزرعه در آزمايشگاه تخريب شدند و براي آ

-شامل نوع عناصر تشکيلعامل انسداد شيميايي رسوبات 

 يروبشميکروسکوپ الکتروني  EDAXدهنده آنها از 
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(SEM)  با نام تجاريSORON  و مدلAIS2300C 

ترکيب شيميايي رسوبات عامل گرفتگي به  .استفاده شد

-برداري اجرا شده در سامانههاي مديريت بهرههمراه شيوه

هاي مورد ارزيابي الفعل را در سامانهها داليل گرفتگي ب

  مشخص خواهد نمود.

اختالفي بين مواد حاصل از تجزيه که در صورتي

شيميايي رسوبات عامل انسداد و مورد انتظار با در نظر 

وجود داشته باشد حاکي از  گرفتن خصوصيات کيفي آب

ها چکانبيني گرفتگي قطرهوجود عدم قطعيت در پيش

ها اين منابع براي مديريت بهتر سامانه که بايدباشد مي

با رفع آنها بتوان از عدم قطعيت شناسايي گردند تا 

-ترين مشکالت سامانهها که از بزرگچکانگرفتگي قطره

عمل رود جلوگيري بهشمار مياي بههاي آبياري قطره

 . آورد

 

 ج و بحثينتا
ها به مقدار زيادي به نوع منبع مسدود شدن خروجي

هاي زيرزميني اغلب آب آبياري بستگي دارد. آب تأمين

حاوي مقدار زيادي مواد معدني هستند که پس از رسوب، 

هاي کم شوند. آب چاهها ميسبب مسدود شدن خروجي

متر( معموالً سبب پديد آمدن انسداد  21عمق )کمتر از 

هاي شوند. رسوبات شيميايي در چاهها ميناشي از باکتري

 (.   0214است )قمرنيا،  عميق امري عادي

ها بجز شهرکرد، نوع منبع تأمين آب در تمام سامانه

هايي که استخر ذخيره وجود نداشت چاه بود. در سامانه

گرفت پمپاژ مستقيم آب از چاه به درون سامانه صورت مي

و در پمپاژ غير مستقيم، ابتدا آب از چاه داخل استخر 

-ل سامانه پمپاژ ميداخشد و سپس از استخر بهذخيره مي

هاي ايذه، ساري و تالش که گرديد. بنابراين براي سامانه

متر دارند انسداد ناشي از رشد  21چاه آنها عمقي کمتر از 

ها و عوامل بيولوژيکي دور از انتظار نيست. براي باکتري

-صورت مستقيم به شبکه تزريق ميسامانه قم که آب به

ي و گرفتگي شود احتمال رسوب ترکيبات شيمياي

 ها وجود دارد.چکانشيميايي قطره

لي است که يترين مساکيفيت آب آبياري يکي از عمده

اي آبياري قطرههاي روي نگهداري و عمر مفيد سامانه

ها به مقدار زياد به باشد. مسدود شدن خروجيثر ميمؤ

-کيفيت آب آبياري مورد استفاده بستگي دارد. براي پيش

هاي بنديها، طبقهچکانگي قطرهبيني پتانسيل گرفت

مختلفي بر اساس کيفيت آب ارائه شده است که در اين 

( و کاپرا 0030هاي بوکز و همکاران )بنديتحقيق از طبقه

ل يپتانسج ينتا ( استفاده شده است.0001و سيکولون )

مختلف بر اساس  يهاها در سامانهچکاني قطرهگرفتگ

 (3)جدول مذکور در  يهايبنديت آب آنها و طبقهفيک

 .آورده شده است

  

 
 سامانه تحت عوامل مختلفهر  در هاچکانبيني خطر گرفتگي قطرهپيش (:2)جدول 

 سامانه

عامل 

گرفتگي 

 فيزيکي

 عوامل گرفتگي شيميايي

عامل 

گرفتگي 

 بيولوژيکي

تأثير 

توأم 

عوامل 

 TSS TDS EC pH Fe Mn Ca Mg Bacteria گانه سه

 کم کم کم کم کم کم زياد کم کم کم شهرکرد

 متوسط کم کم کم متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط برازجان

 کم کم زياد کم کم کم زياد کم کم کم ايذه

 کم کم متوسط متوسط کم کم زياد متوسط متوسط کم دامغان

 زياد کم زياد متوسط کم کم متوسط متوسط متوسط متوسط ساري

 زياد کم زياد زياد کم متوسط سطمتو زياد زياد کم قم

 کم کم متوسط متوسط کم کم زياد کم کم کم نهاوند

 کم کم زياد کم کم کم زياد کم کم کم تالش

 کم کم متوسط کم کم کم زياد کم کم کم سميرم

 متوسط کم زياد کم کم کم کم متوسط متوسط کم شهر شاهين
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د، ايذه، هاي شهرکر، براي سامانه(3)با توجه به جدول 

دامغان، نهاوند، تالش و سميرم پتانسيل گرفتگي شيميايي 

شهر هاي برازجان، ساري، قم و شاهينو براي سامانه

-گانه پيشپتانسيل گرفتگي ناشي از تأثير توأم عوامل سه

شود. بنابراين خطر گرفتگي شيميايي براي بيشتر بيني مي

  باشد.ها دور از انتظار نميسامانه

م يکلسکربنات  يگذاررسوب يهاخصشا يبررس

( و RIزنر )ي(، شاخص راLSIلر )يشامل شاخص اشباع النژ

ل يپتانسز ي( نS&DSIس )يويد -فيشاخص اشباع است

مذکور  يهاها را در سامانهچکانقطره ييايميش يگرفتگ

 (.2جدول دهند )ينشان م

 
 هاي مورد ارزيابيمختلف در سامانه هايگذاري کربنات کلسيم بر اساس شاخصشدت رسوب (:3)جدول 

 LSI RI S&DSI سامانه

 کم گذاريعدم رسوب کم شهرکرد

 گذاريعدم رسوب گذاريعدم رسوب گذاريعدم رسوب برازجان 

 زيادخيلي زياد زياد ايذه

 زيادخيلي زياد  زيادخيلي دامغان

 زياد زياد زياد ساري

 زيادخيلي زياد زياد قم

 زيادخيلي زيادخيلي زيادخيلي نهاوند

 زيادخيلي زياد زيادخيلي تالش

 زياد کم زياد سميرم

 متوسط کم کم شهرشاهين

 

و غلظت  pHر يکه در باال اشاره شد مقاد يطورهمان

ذه، دامغان، يا يهايم در سامانهزيم و منيکربنات، کلسيب

 يگذاراحتمال رسوب، قم، نهاوند و تالش باال بود که يسار

نتايج بررسي . دهديش ميافزام را يزيم و منيکربنات کلس

تأثير ترکيبات شيميايي مختلف آب آبياري بر گرفتگي 

دهد که با افزايش غلظت امالح آب ها نشان ميچکانقطره

، pHکربنات و هاي کلسيم، منيزيم، بيويژه يونآبياري به

هوانگ، يابد )ليو و افزايش مي آنهاميزان گرفتگي شيميايي 

3111.) 

منشاء ترکيبات شيميايي رسوباتي که درون 

يابد و عامل انسداد محسوب ها تجمع ميچکان قطره

گردند با کيفيت آب، کودها و در کل به عواملي که  مي

اند ارتباط دارد. اگر عامل انسداد عوامل باعث انسداد شده

درصد رود که فيزيکي شامل ذرات خاک باشد انتظار مي

دهنده شامل اکسيژن، سيليسيوم، ناصر تشکيلع يوزن

از آلومينيوم، آهن، کربن، کلسيم، پتاسيم، سديم و منيزيم 

 (. 0210باشد )اوستان، شتر ير عناصر بيسا

بات ي، ترکهاي سطحياز منابع آب استفاده در صورت

ر يمتغبا تغيير فصل  هاچکانعامل انسداد قطره ييايميش

ل يدلبهزمستان و بهار ، بدين صورت که در باشديم

عامل ش بار معلق آن، يز افزايبودن رودخانه و ن يالبيس

آلومينيم و سيليسيوم بوده در شامل عناصر بيشتر انسداد 

 يل استفاده از کودهايدلبهکه در تابستان و پاييز حالي

 يکشاورز يهاختن زهابيتوسط کشاورزان و ر ييايميش

فسفر و عناصر شامل از  درصد باالييها، داخل رودخانهبه

ها مشاهده شد چکانقطرهرسوبات عامل انسداد کلسيم در 

( به 3110(. يان و همکاران )0000)آدين و ساکس، 

هاي موجود در هاي ميکروبي بيوفيلمبررسي ويژگي

ها در استفاده از فاضالب تصفيه شده پرداختند. چکان قطره

هاي مسدود شده چکانآناليز بيوفيلم تجمع يافته در قطره

دهد که ترکيبات بيشتر شامل پروتئين، نشان مي

( بوده PFLAsساکاريد و اسيدهاي چرب فسفوليپيد ) پلي

 است. 

دهنده رسوبات عامل در اين بخش عناصر تشکيل

انسداد شامل سيليسيوم، کلسيم، منيزيم، آهن، آلومينيم، 

اکسيژن، کربن، سديم، پتاسيم، گوگرد، کلر تعيين شد. 

تواند ما را در ور و درصد هر کدام از اين عناصر ميحض

هاي هر سامانه کمک چکانتعيين عوامل انسداد قطره

درصد وزني عناصر موجود در رسوبات عامل انسداد نمايد. 

 (2)شکل هاي مورد ارزيابي در ها در سامانهچکانقطره

ها درصد وزني شده است. در برخي از سامانهنشان داده 

 .استکم و يا صفر بوده عناصر در حد خيلياز  يبرخ
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 يابيمورد ارز يهادهنده رسوبات عامل انسداد در سامانهليعناصر تشک يدرصد وزن (:3)شکل 
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وم يسيليم و سين، کلسبژن، کريباال بودن عناصر اکس

 يهاسامانهها در چکانرسوبات عامل انسداد قطرهدر 

مربوط به عوامل شهر نيذه، نهاوند و شاهيا ،شهرکرد

باشد. يملت و رس( يمانند خاک )ذرات شن، س يکيزيف

فون نبودند يسياز نوع آنت هان سامانهيها در اچکانقطره

 يجاد فشار منفين در زمان خاموش شدن پمپ با ايبنابرا

که در  ييهاچکانداخل قطرهذرات خاک به ،در شبکه

چکان وارد شده و انسداد قطره ه بودندتماس با خاک مزرع

 . انددنبال داشتهرا به

ق يزان و زمان تزرياز نظر متزريق غير اصولي کود آهن 

-چکانو باال بودن اين عنصر در رسوبات عامل انسداد قطره

در اين هاي برازجان و ساري دليل انسداد را ها در سامانه

باال بودن درصد  . در سامانه دامغاندهدسامانه ها نشان مي

وزني عناصر کربن و اکسيژن در رسوبات عامل انسداد در 

دليل ذرات پالستيک وارد شده به شبکه ها بهچکانقطره

 باشد. ها ميچکانها در مراحل نصب قطرهلوله

وجود عناصر فسفر، آهن و گوگرد در رسوبات عامل انسداد 

اري صورت ها در سامانه قم مربوط به کودآبيچکاندر قطره

 باشد. صورت غير اصولي ميگرفته به

حضور عناصري مانند کربن، اکسيژن، فسفر، کلسيم و 

ده عوامل دهنيزيم در رسوبات عامل انسداد نشانمن

 3111رو و همکاران، يبيرباشند )بيولوژيکي در انسداد مي

(. درصد وزني بيشتر اين عناصر 3110يان و همکاران، و 

اي از عوامل گرفتگي بيولوژيکي در در تالش نيز نشانه

 باشد.مي ن سامانهيدر ا هاخروجي

کودآبياري غير صحيح و استفاده از کودهاي آلي با 

داخل شبکه در به انحالل کم و نيز ورود ذرات معدني

سامانه سميرم دليل باال بودن عناصري مانند کربن، 

 نمايد.اکسيژن و سيليسيوم را توجيح مي

بيني عوامل هاي مختلف پيشسامانهدر نهايت براي 

ها باعث انسداد چکانانسداد و عوامل بالفعلي که در قطره

  ارائه شده است. (4)طور خالصه در جدول شده بودند به

 
 هاي مورد ارزيابيها در سامانهچکانقطره واقعيو شده بيني ل گرفتگي پيشيپتانس (:0)جدول 

 وجود عدم قطعيت واقعيگرفتگي  بيني پتانسيل گرفتگيپيش سامانه

 + فيزيکي شيميايي شهرکرد

 + شيميايي گانهثير توأم عوامل سهتأ برازجان

 + فيزيکي شيميايي ايذه

 + فيزيکي شيميايي دامغان

 + شيميايي گانهتأثير توأم عوامل سه ساري

 + ييايميش گانهتأثير توأم عوامل سه قم

 + فيزيکي شيميايي نهاوند

 + بيولوژيکي شيميايي تالش

 + فيزيکي شيميايي سميرم

 + فيزيکي  گانهتأثير توأم عوامل سه شهرشاهين

 

 گيرينتيجه
-ها يکي از مهمچکانارزيابي پتانسيل گرفتگي قطره

-ترين اقداماتي است که مبنايي جهت انتخاب نوع قطره

گيرانه در هنگام طرح، چکان، سطح تصفيه و اقدامات پيش

ها است و بر اساس خصوصيات و مديريت سامانهاجرا 

گيرد. عدم ها انجام ميکيفي آب و برخي شاخص

شود در بيني شرايط با آن چه حادث ميهماهنگي پيش

 يطورهمانشود. دانش مهندسي عدم قطعيت خوانده مي

 يهاسامانه يشود در تماميمشاهده م( 4)که در جدول 

ها با چکانقطره يگرفتگ ينيبشيدر پ يابيمورد ارز

 ت وجود دارد.يآب عدم قطع يفيات کياستفاده از خصوص

رد ارزيابي هاي موعدم قطعيت مشاهده شده در سامانه

 باشد:ناشي از عوامل زير مي

o سيفوني تيهايي که خاصيت آنچکانقطره

با خاک مزرعه منجر به ورود در تماس ندارند 

پور، )ابراهيم شونديخود مذرات خاک به درون 

0201).   
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o  مورد  ييايمياصولي کودهاي شغير بکارگيري

زمان و ميزان تزريق نحوه، استفاده از نظر نوع، 

هاي بنابراين بهتر است آموزش. شبکهدر  کود

بکارگيري صحيح کود در سامانه الزم در زمينه 

 داده شود. بهره برداران هاي آبياري قطره اي به 

o از مرحله هاي بعد عدم شستشوي شبکه لوله

عث شده بود تا ذرات پالستيک نصب که با

 مانده عامل انسداد محسوب گردند. باقي

o گيرانه شامل عدم بکارگيري اقدامات پيش

هايي که پتانسيل تزريق اسيد و کلر در سامانه

ها با چکانگرفتگي شيميايي و بيولوژيکي قطره

هاي کيفيت آب متوسط و استفاده از شاخص

  شود.ميبيني زياد پيش

هاي بوجود آمده در چنين در جهت کاهش عدم قطعيتهم

صورت زير ارائه نهاداتي بهسامانه هاي آبياري قطره اي پيش

 مي گردد:

o هايي که چکانبراي جلوگيري از گرفتگي قطره

در تماس با خاک مزرعه قرار دارند بهتر است از 

سيفون در هاي با خاصيت آنتيچکانقطره

 فاده گردد.ها استسامانه

o هاي ها در سامانهچکانعمده گرفتگي قطره

در سطح کشور به عوامل فيزيکي مورد ارزيابي 

اثر کارکرد غير گردد. اين عوامل در مربوط مي

گيرد هاي تصفيه صورت ميقابل قبول سامانه

مديريت بهتري بر روي  گرددبنابراين توصيه مي

 ها صورت گيرد. اين سامانه

o برداران و گاهي دادن  به بهرهجهت آموزش و آ

در پيش آمده نيز رفع مشکالت احتمالي 

در سطح کشور اي هاي آبياري قطرهسامانه

هاي تخصصي آبياري تحت فشار ايجاد کلينيک

 گردد. 

o از سامانهبرداري هاي اوليه بهرهدر سال، 

مري جهت شناخت منشاء هاي مستارزيابي

ورت ها صچکانهاي احتمالي قطرهگرفتگي

گيرد تا بتوان اقدامات الزم و بموقع را براي رفع 

 انجام داد. آنها 
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Comparison of water quality and chemical characteristics of sediment due 

emitters clogging in trickle irrigation systems 

 
Mohammad Zamaniyan1* and Rouhollah Fatahi2 

 

Abstract 

The main problem facing trickle irrigation systems are emitter clogging. Water quality is mainly due 

to emitters clogging. The purpose of this study was to assess the extent to clogging emitters using 

water quality in predicting clogging emitters in drip irrigation systems in the country are affected. For 

this purpose, 10 different parts of the system in terms of different weather conditions were selected. 

Emitters blocked in each system were collected and the factors that cause clogging in the system have 

been determined. The results showed that the predicted risk of clogging emitters using common 

indicators of water quality characteristics based on the realities of what happened in all the systems 

were combined with high uncertainty. In 60% of cases clogging the emitters to predict potential 

chemical agents and the other was related to the combined effects of three factors (Physical- 

Chemical- Biological). But in most cases the actual clogging occurred on emitter's physical factors. 

The uncertainty of the systems to return them to operation management includes: Lack of proper 

washing of the central control unit, don't wash pipe network after installation the online emitters, lack 

of preventive measures include use of chlorination and acid injection into the system if necessary, and 

most importantly, lack of correct application of fertilizers with irrigation water due to the manner, 

timing and injection rate of the principles network. 
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