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چکیده
ایران از دیرباز با مشکل كمآبی برای كشاورزی مواجه بوده است .باتوجه به پایین بودن راندمان آبیاری یکی از راههای صرفهجویی در
مصرف آب ،اصالح سیستمهای آبیاری همچون آبیاری تحت فشار و گسترش آن از ضروریات است .نتایج حاصل از تحقیق در مورد
آزمایشات كیفیت خاك و آب مزارع آزمایشی نشان داده كه خاك تیمارهای مورد آزمایش به واسطه داشتن  SARو  ECپایین در طبقهبندی
خاكهای متأثر از نمک در گروه نرمال قرار دارد و همچنین آب مزرعه آزمایشی با توجه به طبقهبندی ارائه شده توسط آزمایشگاه شوری
خاك آمریکا در كالس  C2 - S1قرار میگیرد كه برای آبیاری خوب میباشد .باتوجه به نتایج حاصله به طوركلی كیفیت آب و خاك این
مزرعه جهت آبیاری بارانی محدودیت كاربری ندارد .نتایج حاصل از یکنواختی توزیع آب در ربع پایین ،ضریب یکنواختی كریستیانسن و
منحنیهای هم عمق آبیاری باتوجه به مقادیر پیشنهادی مریام و كلر برای  CUو  DUنشان داد كه میزان  CUو  DUبرای مزارع ، H ، A
 V ،Mو  Sكمتر از میزان پیشنهادی مریام و كلر بوده است .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد كه در مزارع  M ،H ، Aپر آبیاری و در
مزارع Vو  Sكمآبیاری انجام گرفته است.
واژههای كلیدی :یکنواختی توزیع آب ،یکنواختی کریستیانسن ،منحنی هم عمق ،کالسیک ثابت.
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مقدمه
کمبود ریزشهای جوی و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی آنها ،کشبور ایران را در زمره کشبورهای خشبک و نیمه خشبک
جهان قرار داده اسبت .در حالی که حدود  92درصبد برداشبت از منابع آب قابت تجدید به بخش کشباورزی اختابام می یابد،
راندمان کت آبیاری در این بخش به طور متوسبب  30تا  35درصبببد تخمین زده میشبببود .بنابراین با توجه به میزان آب قابت
دسبترس در بخش کشباورزی مشبخم میگردد که سبح زیر کشبت آبی کشبور نمیتواند بیش از  4/2میلیون هکتار باشبد و چون
سبح زیر کشبت آبی کشبور بیش از  7/5میلیون هکتار میباشبد به سبادگی میتوان نتیجه گرفت که با بازده موجود آب در بخش
کشباورزی ،قسبمت عمدهای از اراضبی کشبور دچارکمبود آب و در نتیجه تنش آبی اسبت .از طرفی برای تأمین مواد غذایی مورد
نیاز کشبور ،حدود  18میلیون هکتار زمین فاریاب مورد نیاز اسبت .یکی از راههای رسبیدن به این هد  ،افزایش راندمان کاربرد
آب در مزرعه با اصبال روشهای آبیاری سبنتی و اسبتفاده از روشهای آبیاری سبححی پیشبرفته و علمی و یا با تغییر سبیستمهای
آبیاری سبححی سبنتی به سبیسبتمهای آبیاری تحت فشبار میباشبد .البته در بسبیاری از موارد روشهای آبیاری سبححی به دلیت
مشبکالت موج ود در منحقه نظیر شبی زیاد اراضبی ،پسبتی و بلندی ،نفويپذیری زیاد خاک ،کم بودن عمق خاک و غیریکنواختی
خاک دارای راندمان پائین میباشببند .لذا توسبب ه روشهای آبیاری کارآمدتر نظیر آبیاری تحت فشببار مدنظر قرار میگیرد .در
شبرای کنونی و با توجه به وضب یت موجود کشباورزی ایران ،توسب ه روشهای آبیاری تحت فشبار در اراضبی مسبت د این نو
آبیاری ،راهی مناسب تر و کاراتر از روشهای آبیاری سبححی مدرن خواهد بود .با گذشبت چند سباا از اجرای سبیسبتمهای آبیاری
تحت فشبار و مقبوا واقع شبدن آن در بین کشباورزان ،به جا خواهد بود که به بررسبی و ارزیابی عملکرد این سبیسبتمها پرداخته
شبود تا نکات مببت و منفی هر طر هویدا و از این نکات برای طراحی و اجرای طر های آینده اسبتفاده گردد و در هر سبیسبتم
مدیریتهای مناسب اعماا شبده و راندمان آبیاری باال رود .نتایج تحقیقات پارسبای محبی و محسبنی موحد  )1386نشبان داد
که سبیسبتمهای کالسبیک ثابت دائمی از نظر یکنواختی پخش آب در وضب یتی خوب ولی از نظر راندمان کاربرد آب در وضب یت
نامناسببی قرار دارند .در این پژوهش میانگین ضبری یکنواختی کریسبتیانسبن ،یکنواختی توزیع ،راندمان پتانسبیت کاربرد ربع
پایین ،راندمان واق ی ربع پایین و تلفات پاشبشبی برای سبیسبتمهای کالسبیک ثابت دائمی به ترتی ،63/16 ،72/58 ،82/26
 63/17و  9/85درصبد گزارش شبده اسبت .تحقیقات امینی نجف آبادی  )1387بر روی سبیسبتمهای آبیاری تحت فشبار شبهرکرد
بر روی  5سبیسبتم آبیاری بارانی کالسبیک ثابت با آبپاش متحرک ،سبه سبیسبتم آبیاری آبفشبان خحی و دو سبیسبتم آبیاری آبفشبان
دوار به طور جداگانه و سبه بار در طوا فابت زراعی انجام گرفت .از مقایسبه این سبه سبیسبتم آبیاری نتیجه شبد سبیسبتم آبیاری
سبنترپیوت از راندمان کاربرد و پتانسبیت بیشبتری نسببت به سبایر سبیسبتمها برخوردار اسبت .نتایج تحقیقات مشبرفی  )1388بر
سبیسبتمهای آبیاری بارانی چرخدار دشبت دهگالن ،نشبان داد که از مجمو  10سبیسبتم آبیاری ارزیابی شبده ،در  4سبیسبتم
آبیاری ،راندمان پتانسبیت ربع پایین کمتر از حد توصبیه شبده بوده ولی در نهایت وضب یت سبیسبتمهای چرخدار دشبت دهگالن
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محلوب ارزیابی شبده اسبت Playan .و همکاران  ،)2005در تحقیقی در خابوم تلفات تبخیر و بادبردگی نتیجه گرفتند که در
شبرای اقلیمی نیمه خشبک زاراکوزای اسبپانیا) متوسب تلفات تبخیر و باد برای مجموعه ثابت در طی آبیاری روز و شب به
ترتی  15/4و  8/5درصبد و متوسب تلفات تبخیر و باد برای لترااهای متحرک  9/8درصبد در روز و  5درصبد در شب بوده
اسببت .قحر نازا و قحر قحرات به عنوان مهمترین متغییرهای سببیسببتم آبیاری برتلفات تبخیر و باد گزارش شببد Zapata .و
همکاران  )2007و  Playanو  )2006 Mateosمهمترین عامت موثر بر عملکرد سبیسبتمهای آبیاری بارانی را باد دانسبته و از
کاهش شببدید یکنواختی توزیع آبیاری ،به عنوان یکی از اثرات زیانبار باد نام برده اند .در این تحقیق به ارزیابی سببیسببتمهای
آبیاری بارانی شهرستان الشتر و مقایسه الگو پاشش با استفاده از نرمافزار  Surferپرداخته خواهد شد.
مواد و روشها
محدوده محال اتی الشبتر عمدتا در بخش مرکزی شبهرسبتان سبلسبله الشبتر) از اسبتان لرسبتان واقع شبده اسبت که تنها کانون
شهری منحار به الشتر میباشد که بین طواهای َ 48ْ -02تا َ 48ْ -31شرقی و عرضهای َ  33ْ - 43تا َ  34ْ -05شمالی واقع
شببده اسببت .محدوده محال اتی الشببتر شببامت یک دشببت به نام الشببتر اسببت که در بخش مرکزی محدود میباشببد و از طریق
جادههای آسبفالته به شبهرسبتانهای خرمآباد ،نورآباد و بروجرد ارتباط دارد .از نظر تقسبیمات هیدرولويیکی ،محدوده محال اتی
الشبتر شبامت حوضبه آبریز رودخانه الشبتر تا محت الحا به رودخانه هررود اسبت و رودخانه الشبتر نیز یکی از شباخههای اولیه
تشبکیتدهنده رودخانه کشبکان اسبت .رودخانه کشبکان نیز یکی از شباخههای مهم رودخانه کرخه اسبت .محدوده محال اتی الشبتر
دارای  811کیلومتر مربع مسببباحت اسبببت که از این مقدار  159کیلومترمربع دشبببت با متوسب ب ارتفا  1625/8متر و 652
کیلومترمربع ارتفاعات با متوس ارتفا  2260/9متر است .برای انجام این تحقیق  5مزرعه به عنوان نمونه در محدوده محال اتی
انتخاب گردید .در انتخاب مزار از هیچگونه طر آماری اسبتفاده نشبده اسبت .با مشباوره و راهنمایی مسب ولین جهاد کشباورزی
شبهرسبتان و کارشبناسبان محلی  6مزرعه که میتوانسبت از نظر کشبت غال

و نو خاک م ر سبیسبتمهای آبیاری بارانی منحقه

باشببد انتخاب و پا از یادداشببتبرداری از موق یت هر یک از طر ها از قبیت وض ب یت مکانی طر  ،مشببخاببات عمومی طر
مسباحت زمین ،نام طرا و مجری) ،مشبخابات اجرایی نو محابوا ،مدت اسبتفاده از سبامانه و دور آبیاری) ،تجهیزات مورد
اسببتفاده در سببامانه و باالخره ت یین پارامترهای فیزیک و شببیمیایی آب و خاک ،اندازهگیریهای الزم انجام گرفت .الزم به يکر
اسبت که در کلیه طر ها از سبیسبتم کالسبیک ثابت با آبپاش متحرک اسبتفاده شبد .مشبخابات هر یک از مزار مورد محال ه به
همراه عالمت اختااری آن در جدوا  )1آمده است.
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جدول  :1مشخصات عمومی هر یک از طرحهای مورد مطالعه
منبع

دبی

مدت

برداشت
)(l/s
15

آبیاری
3
3

25*25
25*25

AMBO
AMBO
AMBO

كد

مساحت

سیستم

(هکتار)

A

15

تیمور سوری

H

12

مومن آباد

گندم

M

12/5

درتنگ اولیا

گندم

چاه

V

8/5

سیاهپوش

گندم

چاه

12

S

11

اکبر آباد

گندم

چاه

15

فواصل

مدل

آبپاشها

آبپاش

25*25

AMBO
AMBO

منطقه

محصول
گندم

چاه
چاه

13
13

2/5
2/5

25*25

3

25*25

آب

(ساعت)

اندازهگیریهای صحرایی
الف) اندازهگیری دبی آبپاش
در این تحقیق جهت اندازهگیری دبی آبپاش از یک ظر  20لیتری مدرج ،کرنومتر و چند قح ه شیلنگ با قحرهای مختلف
متناسب با قحر نازاهای آبپاش) اسبتفاده شبد .به این ترتی که شبیلنگها توسب یک نفر از یک سبو به نازاها و توسب فرد
دیگری ،از طر دیگر به درون ظر هدایت میشببد و همزمان با آن با اسببتفاده از کرنومتر مدت زمان پرشببدن ظر تا حجم
مشبخابی قرائت شبده و دبی آبپاش توسب روش حجمسبنجی محاسببه میگردید .برای کاهش خحا ،این شبیوه اندازهگیری برای
هر آبپاش دو بار تکرار میشد.
ب) اندازهگیری فشار آبپاش
وسبایت مورد نیاز جهت اندازهگیری فشبار آبپاش ،یک دسبتگاه فشبار سبنج  10-0اتمسبفری متابت به یک لوله پیتو است .نحوه
اندازهگیری به این صبورت بود که لوله پیتو متابت به فشبارسبنج در مرکز نازا آبپاش به شبکلی قرار داده میشبد که آب مسبتقیما
به داخت لوله پیتو هدایت شبود .چنانهه لوله پیتو در فاصبله دو میلیمتری از نازا قرار بگیرد ،حداکبر فشبار موجود قرائت خواهد
شد .برای این منظور بهتر است لوله پیتو وارد دهانه آبپاش شده و سپا به آرامی تا فاصله دو میلیمتری بیرون کشیده شود .به
این صببورت فشببار آبپاشهایی که شبببکه اندازهگیری زیر آنها واقع شببده بود و همهنین فشببار حداکبر و حداقت سببیسببتم
اندازهگیری شد.
ج) اندازهگیری توزیع آب
ت یین و اندازهگیری شببیوه پخش آب در سببح مزرعه مهمترین پارامتر مورد اندازهگیری در ارزیابی هر سببیسببتم اسببت.
کریسبتیانسبن  )1942سبه روش را برای ت یین ضبری یکنواختی در شبرای مزرعه پیشبنهاد کرده اسبت که شبامت اسبتفاده از
چند دو) لوله فرعی ،اسبتفاده از یک لوله فرعی و اسبتفاده از یک آبپاش منفرد میباشبد .در این پژوهش از روش اوا اسبتفاده
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شببد .برای این منظور ابتدا با توجه به توپوگرافی مزرعه ،محلی برای انجام آزمایش انتخاب شببد که حتیالمقدور فشببار متوسب
سبیسبتم آبیاری در آنجا اتفا بیفتد .بنابراین سب ی شبد از لولههای جانبی که در وسب مزرعه وجود دارند انتخاب شبود .سبپا
مکانی بر روی لولههای جانبی انتخاب شبد که دارای فشبار متوسب در طوا لوله جانبی باشبد .در اراضبی مسبح  ،این مکان در
فاصبله  40درصبد از ابتدای لوله فرعی قرار دارد .البته الزم به يکر اسبت که گاهی اوقات افتهای جزئی ،هدر رفتن آب در محت
اتابباالت و توپوگرافی زمین باعث تغییر محت فشببار متوس ب در طوا لوله جانبی میشببود .پا از ت یین محت مناس ب انجام
آزمایش ،مسباحت بین دو آبپاش مورد نظر تا آبپاشهای ب دی با اسبتفاده از متر نواری و میخهای چوبی به فواصبت  3×3متری
شبببکهبندی شببد .برای این منظور ،اولین مرحله ،پیدا کردن دو امتداد عمود بر باا آبیاری بود .با اسببتفاده از متر نواری و رابحه
فیباغورس برای به دسبت آوردن زاویه قائمه ،خحوط عمود بر باا آبیاری ت یین گردید .سبپا خحوط موازی عمود بر باا آبیاری
به قسبمتهای  3متری تقسبیم شبده و در نهایت قوطیهای جمع آوری هماندازه و یکسبان به ارتفا 15سبانتیمتر و قحر داخلی
 10سبانتیمتر در تمامی نقاط شببکه قرار داده شبد .ب د از اینکه تمام قوطیها در محت خود قرار گرفتند ،قبت از به کار انداختن
آبپاشها تمامی قوطیها کنترا گردیدند تا کامال عمودی بوده و پوشش گیاهی اطرا مانع از ورود آب به داخت قوطیها نباشد.
پا از آن آبپاشها شبرو به کار کرده و ب د از گذشبت حداقت یک سباعت و بسبته به شبرای تا 1/5سباعت ،بالفاصبله حجم آب
داخت قوطیها با اسبتفاده از اسبتوانه مدرج اندازهگیری و یادداشبت شبد .الزم به يکر اسبت که میانگین عمق آب جمعشبده در
قوطیهای اندازهگیری ،اندکی کمتر از مقدار واق ی آب رس بیده به سببح خاک اسببت .علت این امر تبخیر از سببح آزاد آب در
داخت قوطیها میباشبد .برای برطر کردن این مشبکت ت دادی از قوطیهای مذکور دو و یا سبه قوطی) که در ابتدای شبرو
آزمایش دارای حجم مشبخابی از آب بود تقریبا برابر با حجم میانگین آبی که انتظار میرفت در داخت قوطیها جمع شبود) دور
از آبپاشها و در شبرایحی مشبابه سبایر قوطیهای اندازهگیری ،جهت تخمین میزان تبخیر در مزرعه قرار داده شبده و در انتهای
آزمایش نیز حجم آب باقی مانده در آنها اندازهگیری شبد .میانگین تفاوت حجم آب اولیه و نهایی موجود در چند قوطی مذکور،
به عنوان مقدار آب تبخیر شده از قوطیها در مدت زمان ارزیابی در نظر گرفته شد.
جدول  :2مشخصات عمومی كالس آب و كالس خاك
نام

منبع

پروژه

EC
)(mmho/cm

PH

SAR

سدیم

كالس

محدودیت

A

0/397

7/8

0/48

0/62

C2S1

نداریم

چاه

H

0/600

7/9

0/49

0/8

C2S1

نداریم

چاه

M

0/595

7/8

0/45

0/68

C2S1

نداریم

چاه

V

0/582

7/5

0/27

0/12

C2S1

نداریم

چاه

S

0/455

7/6

0/17

0/29

C2S1

نداریم

چاه

تامین آب
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پارامترهای مورد ارزیابی
پارامترهای مورد ارزیابی در این پژوهش ضری

یکنواختی کریستیانسن  ،)CUیکنواختی توزیع آب در ربع پایین ،)DU

راندمان پتانسیت کاربرد در ربع پایین  )PELQو راندمان کاربرد در ربع پایین  ،)AELQتلفات تبخیر و باد  ،)WDELتلفات
نفوي عمقی  )DPو کفایت آبیاری  )ADirrبود .در ابتدا با استفاده از دادههای حاصت از آزمایش یکنواختی توزیع آب ،ضری
یکنواختی کریستیانسن  )1942مربوط به بلوک آزمایش به وسیله فرموا زیر برای تمامی مزار محاسبه شد (Merriam and
)Keller, 1978
̅
∑N
|i=1|Di −D

] × 100

رابحه 1
که در آن CUt ،ضری

̅ ×N
D

CUt = [1 −

یکنواختی کریستیانسن بلوک آزمایش درصد) Di ،عمق آب در هر یک از قوطیهای جمعآوری

میلیمتر)̅ ،
 Dمتوس عمقهای آب جمع شده در قوطیها میلیمتر) و  Nت داد مشاهدات یکنواختی توزیع آب میباشد.

 Merriamو  )1978 Kellerمحال ات جامع و دقیقی را روی سیستم آماری آبیاری انجام دادند و پارامتر یکنواختی توزیع
را به صورت زیر بیان نمودند.
× 100

رابحه 2

Dq
̅
D

= DUt

که در آن DUt ،یکنواختی توزیع در ربع پایین بلوک آزمایش درصد) و  Dqمتوس عمق آب در یک چهارم کمترین مقادیر
اندازهگیری شده میلیمتر) و ̅
 Dمتوس عمق آب در قوطیهای نمونهگیری  )mmمیباشد .سپا به منظور نسبت دادن ضرای

یکنواختی محاسبه شده به کت سیستم ،با توجه به اختال فشار موجود در هر یک از سیستمهای آبیاری که ناشی از شرای
هیدرولیکی لولهها میباشد با استفاده از فرموا زیر ضری یکنواختی کریستیانا سیستم به دست میآید.
0.5

]

رابحه 3

P
) 1+( min
Pmean

2

[ CUs = CUt

همهنین ،یکنواختیهای توزیع محاسبه شده نیز با توجه به اختال فشار موجود در هر یک از سیستمهای آبیاری و با استفاده
از فرموا زیر یکنواختی توزیع سیستم بدست میآید.
0.5

رابحه 4
در این م ادالت  Pminو  Pmeanبه ترتی

]

P
) 1+3( min
Pmean

4

[ DUs = DUt

حداقت فشار و میانگین فشار سیستمهای آبیاری و  CUSو  DUSبه ترتی

ضری

یکنواختی و یکنواختی توزیع سیستمهای آبیاری میباشند .برای محاسبه راندمان کاربرد آب در ربع پایین برای بلوک آزمایش،
از م ادله زیر استفاده میگردد.
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× 100

Dq
Dr

39

= AELQt

 AELQtراندمان کاربرد آب در ربع پایین اراضبی در بلوک آزمایش درصبد) Dr ،متوسب آب آبیاری اندازهگیری شبده از
سبر نازا) میلیمتر) و  Dqمتوسب عمق آب در ربع اراضبی که کمترین مقدار آب را دریافت نمودهاند .از دیدگاه  Merriamو
 )1978 Kellerراندمان واق ی کاربرد آب در ربع پایین  ،)ALEQیکنواختی و توزیع  ،)DUراندمان پتانسبیت کاربرد آب در
ربع پایین  )PELQو ضری یکنواختی  ،)CUاساسیترین پارامترها در ارزیابی سیستمهای بارانی میباشند .مقادیر پیشنهادی
 Merriamو  )1978 Kellerدر محابوالت م مولی که ریشبه متوس و بافت خاک نیز متوس باشد ،برای  DUبین  67تا 80
درصد و برای  CUبین  81تا  87درصد میباشد.
نرم افزار Surfer

نرم افزار  Golden Software Surferتوس شرکت  Golden Softwareتهیه شده است و یک نرم افزار عمومی در زمینه
توپوگرافی و نقشبهبرداری میباشبد .یکی از کاربردهای بسبیار با ارزش این برنامه رسبم نقشبههای  3ب دی و به خابوم توپوگرافی
منحقه ای و عوارض سببححی و خحوط مرزی اسببت .توانایی عمده این نرمافزار ترسببیم خحوط هم مقدار و هم ارزش میباشببد.
برای ارزیابی الگو پاشبببش آبپباشهای طر ها با اسبببتفباده از نرمافزار  Surferمیتوان منحنیهای همعمق آب آبیباری را پا از
همپوشانی چهار آبپاش در مزرعه در حاا کار رسم نمود.
نتایج و بحث
یکنواختی توزیع آب در مزرعه و مقادیر دبی و فشار در سیستم A

نتایج حاصت از منحنیهای هم عمق آب آبیاری مزرعه  Aپا از همپوشانی آبپاشهای مورد آزمایش) که با استفاده از
نرمافزار  Surferترسیم گردیدهاند ،نشان داد که  CUو  DUدر این سیستم آبیاری کمتر از مقادیر پیشنهادی  Merriamو
 )1978 Kellerمیباشد مقادیر پیشنهادی آنها در محاوالت م مولی که ریشه متوس و بافت خاک نیز متوس باشد ،برای
 DUبین  67تا  80درصد و برای  CUبین  81تا  87درصد میباشد DU ).نمایانگر خوبی از وس ت مشکت احتمالی یکنواختی
میباشد .مقدار کم  DUدر صورتی که در همه قح ات ،آبیاری کافی انجام پذیرد ،نشانه تلفات آب در شکت فرونشست عمقی
است .هرچند مقدار کم  DUنسبی است ،اما مقدار کمتر از  67درصد عموما غیر قابت قبوا است .از جمله عواملی که باعث
کاهش یکنواختی توزیع آب در این سیستم آبیاری شده است ،میتوان به اثر منفی باد و استفاده همزمان از چند آبپاش بر روی
یک لوله فرعی نام برد.
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شکل  :1منحنیهای هم عمق آب آبیاری ( )cmپس از همپوشانی چهار آبپاش در مزرعه A
كفایت ربع پایین ،راندمان پتانسل و راندمان كاربرد آب در ربع پایین مزرعه A

باید توجه داشت که  Merriamو  )1978 Kellerمحدوده  65تا  85درصد را در آبیاری بارانی برای راندمان پتانسیت کاربرد
ربع پایین توصیه نمودهاند .چنانهه مقدار  PELQدر یک مزرعه کم باشد احتماال دو مشکت وجود دارد ،یکی اینکه طراحی و
اجرا درست نبوده و دیگر اینکه مدیریت بهرهبرداری سیستم آبیاری ناقم بوده است ،که در این صورت میتوان سیستم آبیاری
را اصال نمود .نکته دیگر اینکه مقدار  PELQدر یک سیستم آبیاری بارانی همیشه از  DUکمتر است .در این سیستم آبیاری
مقادیر AELQو  PELQکمتر از مقادیر پیشنهادی  Merriamو  )1978 Kellerاست .راندمان کاربرد آب در ربع پایین حدود
 2درصد و راندمان پتانسیت حدود  3درصد کمتر از مقدار آنها برای بلوک آزمایش است .همهنین نتایج نشان میدهد که کفایت
ربع پایین بیش از  100درصد میباشد که نشان دهنده آبیاری بیش از حد میباشد.
یکنواختی توزیع آب در مزرعه H

نتایج حاصبت از منحنیهای همعمق آب آبیاری مزرعه  Hپا از همپوشبانی آبپاشهای مورد آزمایش) در شبکت  )2نشبان
داده شبده اسبت DU .و  CUدر این سبیسبتم آبیاری نیز کمتر از مقادیر پیشبنهادی  Merriamو  )1978 Kellerمیباشبد .چنان
که مشباهده شبد علت اصبلی این موضبو  ،عمود نبودن رایزرها و در ب ضبی جاها لقی آنها ،اسبتفاده همزمان از ت داد آبپاشهای
زیاد در مزرعه است یکی دیگر از عوامت کاهش یکنواختی توزیع آب در این سیستم آبیاری اثر منفی باد میباشد.
كفایت ربع پایین ،راندمان پتانسیل و راندمان كاربرد آب در ربع پایین H

راندمان پتانسیت کاربرد ربع پایین در این سیستم آبیاری حدود  59درصد میباشد .متوس عمق آب در کمترین ربع مقادیر
اندازهگیری شده در این سیستم آبیاری  17/2میلیمتر) بیشتر از کمبود رطوبت خاک در زمان آبیاری  10میلیمتر) بوده است
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و همهنین نتایج نشان داد که کفایت ربع پایین بیشتر از  100درصد بوده است .اختال این عدد از  100بیانگر درجه اعماا
آبیاری بیش از حد میباشد.

شکل  :2منحنیهای هم عمق آب آبیاری ( )cmپس از همپوشانی چهار آبپاش در مزرعه H
یکنواختی توزیع آب در مزرعه M

نتایج حاصت از منحنیهای هم عمق آب آبیاری مزرعه  Mپا از همپوشانی آبپاشهای مورد آزمایش) در شکت  )3نشان
داد که  CUو مخاوصا  DUدر این سیستم آبیاری کمتر از مقادیر پیشنهادی  Merriamو  )1978 Kellerمیباشد .همهنین
تغییرات فشار در این سیستم آبیاری حدود  50درصد بوده است که خیلی بیشتر از حد مجاز طراحی میباشد .چنانکه در
بازدیدها مشخم شد محت اجرای این سیستم آبیاری در دامنه تپه میباشد و یکی از عوامت وجود نوسانات فشار در این سیستم
آبیاری اختال ارتفا ایستگاه پمپاي ثانویه تا آبپاشهای انتهایی آبپاشهای بحرانی) است .عدم انتخاب صحی ایستگاه پمپاي و
وجود نشتی در برخی قسمتهای سیستم آبیاری باعث بروز نوسانات شدید فشار شده است .میتوان فشار پایین سیستم آبیاری
و اثر منفی باد را به عنوان دیگر دالیت کاهش یکنواختی توزیع بیان نمود.

شکل  :3منحنیهای هم عمق آب آبیاری ( )cmپس از همپوشانی چهار آبپاش در مزرعه M
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كفایت ربع پایین ،راندمان پتانسیل و راندمان كاربرد آب در ربع پایین مزرعه M

در این سیستم آبیاری به علت عدم طراحی و یا اجرای صحی  ،راندمان پتانسیت کاربرد ربع پایین بسیار پایین و مقدار قابت
قبولی نداشته است .اما از آنجا که متوس

عمق آب در کمترین ربع مقادیر اندازهگیری شده در این سیستم آبیاری 14/65

میلیمتر) بیشتر از کمبود رطوبت خاک در زمان آبیاری  7میلیمتر) بوده است مقادیر راندمانهای مذکور متفاوت میباشند و
همهنین نتایج نشان داد که کفایت ربع پایین بیش از  100درصد بوده است .که نشانه آبیاری بیشازحد میباشد.
یکنواختی توزیع آب در مزرعه V

نتایج حاصت از منحنیهای هم عمق آب آبیاری مزرعه  Vپا از همپوشانی آبپاشهای مورد آزمایش) در شکت  )4نشان
داده شده است CU .و  DUدر این سیستم آبیاری خیلی کمتر از مقادیر پیشنهادی  Merriamو  )1978 Kellerمیباشد.
همهنین تغییرات فشار در این سیستم آبیاری حدود  32درصد بوده است که بیشتر از حد مجاز طراحی میباشد .در این سیستم
آبیاری نشتی در قسمتهای مختلف مشهود بود .همهنین پمپ مورد استفاده در سیستم آبیاری مغایر با پمپ انتخابی دفترچه
محال ه و طراحی بود که بنا به سلیقه کشاورز با سیستم آبیاری پمپاي خیلی قویتری جایگزین شده بود .این امر سب

افزایش

فشار اضافی بر سیستم آبیاری شده و ترکیدن اتااالت و خرابی واشرهای آببندی را موج میشد .در این سیستم آبیاری اثر
منفی باد بر کاهش یکنواختی توزیع تاثیرگذار بود .بنابراین از تغییرات زیاد فشار ،عدم وجود پیچهای تنظیم کننده جریان در
مقابت نازا آبپاشها میتوان به عنوان دیگر دالیت پایین بودن یکنواختی توزیع آب در این سیستم آبیاری اشاره نمود.

شکل  :4منحنیهای هم عمق آب آبیاری ( )cmپس از همپوشانی چهار آبپاش در مزرعه V
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كفایت ربع پایین ،راندمان پتانسیل و راندمان كاربرد آب در ربع پایین V

در این سیستم آبیاری کفایت ربع پایین حدود  304/52درصد بوده است .بیشتر بودن این عدد از  100نمایانگر میزان
تلفات عمقی در سیستم آبیاری میباشد که حدود  72درصد بوده است .راندمان کاربرد و پتانسیت ربع پایین در این سیستم
آبیاری خیلی پایین تر از مقادیر توصیه شده  Merriamو  )1978 Kellerبود.
یکنواختی توزیع آب در مزرعه S

نتایج حاصت از منحنیهای همعمق آب آبیاری مزرعه  Sپا از همپوشانی آبپاشهای مورد آزمایش) در شکت  )5نشان
داده شده است CU .و  DUدر این سیستم آبیاری خیلی کمتر از مقادیر پیشنهادی  Merriamو  )1978 Kellerمیباشد .از
تغییرات فشار زیاد در این سیستم آبیاری و اثر منفی باد میتوان به عنوان مهمترین دالیت پایین بودن یکنواختی توزیع آب نام
برد .تغییرات فشار در این سیستم آبیاری حدود  36درصد بوده است که خیلی بیشتر از حد مجاز طراحی میباشد .استفاده از
رایزرهایی با ارتفا  1/5متری در این سیستم آبیاری یکی دیگر از عوامت مهم در کاهش یکنواختی توزیع سیستم آبیاری میباشد.

شکل  :5منحنیهای هم عمق آب آبیاری ( )cmپس از همپوشانی چهار آبپاش در مزرعه S
كفایت ربع پایین ،راندمان پتانسیل و راندمان كاربرد آب در ربع پایین مزرعه S

در این سیستم آبیاری کفایت ربع پایین حدود  85درصد بوده است و اختال این عدد از  100نشان دهنده میزان کمآبیاری
در این مزرعه میباشد .متوس عمق آب در کمترین ربع مقادیر اندازهگیری شده  9/8میلیمتر) کمتر از کمبود رطوبت خاک
 )SMDدر زمان آبیاری  11/33میلیمتر) بوده است .از این رو به علت پدیده کمآبیاری ،راندمان کاربرد آب در ربع پایین برابر
با مقدار پتانسیت آن میباشد .هر دو راندمان مذکور برای سیستم آبیاری حدود  3درصد کمتر از مقدار آنها برای بلوک آزمایش
است که در نتیجه به علت کمآبیاری ،کاهش محاوا را به دنباا خواهد داشت.

44

33-45  صفحات،1399  بهار،27  شماره،10  دوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز،نشریه علمی علوم و مهندسی آب
منابع

 پایاننامه کارشناسی ارشد رشته. ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی در منحقه شهرکرد.)1387( . م،امینی نجفآبادی
. دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی،آبیاری و زهکشی
 ارزیابی و مقایسه عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی کالسیک ثابت.)1386( . ا، و محسنی موحد. ج،پارسای محبی
 مجموعه مقاالت اولین سمینار علمی طر ملی آبیاری تحت فشار و توس ه. کالسیک ثابت فالی و ویتموو در همدان،دائمی
. ایران، کرج،1386  دوم اسفند،پایدار
 پایاننامه کارشناسی، بررسی و ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری ویتموو اجرا شده در دشت دهگالن.)1388( . گ،مشرفی
. دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی،ارشد رشته آبیاری و زهکشی
Merriam, J.L. and Keller, J. (1978). Farm irrigation system evaluation: A guide for management,
Dept. of Agricultural and Irrigation Engineering, Utah State Univ., Logan, Utah.
Playan, E. and Mateos, L. (2006). Modernization and optimization of irrigation systems to increase
water productivity. Agricultural Water Management, 80 (1-3), pp: 100-116.
Playan, E., Salvador, R., Faci, J.M. Zapata, N., Martinez-Cob, A. and Sanchez, I. (2005). Day
and night wind drift and evaporation losses in sprinkler solid-sets and moving laterals. Journal of
Agricultural Water Management, 76 (3), pp: 139-159.
Zapata, N., Playan, E., Martinez-Cob, A., Sanchez, I., Faci, J.M. and Lecina, S. (2007). From
on-farm solid-set sprinkler irrigation design to collective irrigation network design in windy areas.
Agricultural Water Management, 87(2), pp: 187-199.

45

33-45  صفحات،1399  بهار،27  شماره،10  دوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز،نشریه علمی علوم و مهندسی آب

The study and evaluation of fixed classic rain irrigation system with
moving sprinkler and comparision of spray pattern by using the surfer
software (Aleshtar city of Lorestan state)
Maryam Ghorbani 1* , Abdallah Yousef fard 1 and Manoochehr Daneshzad 3
1) Ph.D. student of Water Engineering Sciences, Faculty of Water and Environmental Engineering,
Shahid Chamran University of Ahvaz.
2) jehad water and soil expert, koohdasht city
*

Correspondence author: MaryamGhorbani688@gmail.com

Received Date: 2021. 02. 13

Accepted Date: 2021. 08. 09

Abstract
For a long time, Iran faces to water deficit problem in agriculture. According to low random of
irrigation, one of the economic ways in water use is repairing the irrigation systems such pressured
irrigation and its extension. In this study the results of soil quality experiments and experimental farm water
gage, show that the soils had low range of SAR and EC and were in normal group in C2-S1 class. According
to the results, the water and soil quality of this farmlands, has no limitation for sprinkler irrigation. The
results of water distributions uniformity on low quarter, the Christiansen uniformity coefficient and Codepth curves showed CU and DU values for the A. H, M, V and S was less than Meryam and Koler suggested
values for CU and DU. Also the results show the full irrigation was happened in A, H, M farms, and deficit
irrigation was happened in V, S farms.
Keywords: Water Distribution Uniformity, Christiansen Uniformity, Co-depth curves, sprinkler classic.

