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ارزيابی هيدروليکی سيستم آبياری بارانی دَورانی و کالسيک ثابت با آبپاش متحرک (مطالعة موردی :مزرعة
آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران)
نگين اشرف ،*1فرهاد ميرزايی ،2آرش محمدبيگی
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 .2دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
 . 3دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت 1393/9/24 :ـ تاریخ تصویب)1394/1/16 :

چکيده
ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی در حین اجرا جهت سنجش اهداف طراحی این سیستم ها مورد نیاز است .به این
منظور در تحقیق حاضر ،عملکرد هیدرولیکی سیستم آبیاری بارانی دورانی (دو دستگاه  Aو  )Bو کالسیک ثابت با آبپاش
متحرک ارزیابی شدند .در این خصوص ،از شاخص های متداول ارزیابی استفاده شد .نتایج نشان داد سیستم آبیاری بارانی
کالسیک ثابت با آبپاش متحرک با ضریب یکنواختی  65/52و راندمان پتانسیل ربع پایین  47/5نسبت به بقیه عملکرد
پایینتری دارد و سیستم آبیاری بارانی دورانی  Bبا ضریب یکنواختی  88/36و راندمان پتانسیل ربع پایین  74/28عملکرد
بهتری دارد .همچنین ،ضریب یکنواختی رطوبت خاک زیر بال آبیاری بارانی دورانی  Aو  Bبه ترتیب  81/35و  85/77به
دست آمد که خیلی خوب است .نتایج همچنین نشان داد آبیاری بارانی کالسیک بیشترین حساسیت را به وزش باد دارد
که میتواند مهمترین علت پایینبودن ضریب یکنواختی آن باشد.
کليدواژگان :آبیاری بارانی ،ارزیابی ،توزیع یکنواختی ،رطوبت خاک ،دورانی.

مقدمه

1

ایران ،از نظر اقلیم ،آبوهوای خشک و نیمهخشکی دارد.
متوسط بارندگی ساالنه  225میلیمتر است که متوسط بارندگی
جهان و بارندگی آسیاست ( .)Fardad, 1990توزیع زمانی و
مکانی بارش باران در کشور غیریکنواخت است ،بنابراین مقدار
بارش برای نیاز آبیِ گیاهان کافی نیست و گیاهان زراعی به
آبیاری نیاز دارند .در جاهایی هم که کشت دیم انجام میگیرد،
به آبیاری تکمیلی نیاز است .به همین دلیل ،درصد درخور
توجهی از منابع آب قابل استحصال از ذخایر سطحی و زیرزمینی
جهت آبیاری به بخش کشاورزی اختصاص داده میشود .با اوج
گرفتن مسئلۀ کاهش منابع آبی و رشد روزافزون جمعیت و نیاز
به افزایش تولیدات کشاورزی ،پژوهشگران در پی یافتن
راهحلهای مناسبی برای بهرهوری بیشتر از منابع آبی برآمدهاند.
از میان راهحلهای موجود جهت استفادۀ بهینه از منابع آبی در
امر کشاورزی ،توسعۀ آبیاریِ تحتفشار بیش از همه مورد توجه
قرار گرفته است .سیاستگذاریها و تخصیص اعتبارات و
سیستمهای آبیاری تحتفشار شده

تسهیالت بانکی باعث توسعۀ
است .اما به علت رعایتنکردن صحیح طراحی ،اجرا و ضعف
* نویسندۀ مسئولnegin.ashraf@ut.ac.ir :

مدیریت ،بهرهبرداری و نگهداری ،سیستمهای آبیاریِ بارانی
کارایی مورد نظر را نداشتهاند .برای بهبود وضع موجود ،الزم
است طرحهای در حال اجرا ارزیابی شود ،نواقص ،مشکالت و
منشأ آنها مشخص و راهکارهای مناسب ارائه شوند .در طراحی
و اجرای دستگاههای آبیاری تحتفشار باید کیفیت طرحها لحاظ
شده و با ارزیابی طرحهای اجراشدۀ موجود ،فاکتورهای ارزیابی
نظیر یکنواختی توزیع ،راندمانهای پتانسیل و واقعی کاربرد آب
سیستمها اندازهگیری و نحوۀ عملکرد سیستم مشخص شود و با
ارائۀ راهحلهای درست به منظور رفع نواقص گامهای مؤثری
برای رسیدن سیستمهای موجود به حداکثر پتانسیل خود
برداشته شود .از طرفی راهبردهایی برای توسعۀ اصولی
دستگاههای آبیاری بارانی نیز معرفی شوند.
 (1999) Sohrabi et al.سیستمهای آبیاری بارانی در
مزارع استان خراسان را ارزیابی کردند .در این ارزیابی ،چهار
پارامتر مهم شامل توزیع یکنواختی ،ضریب یکنواختی
کریستیانسن ،راندمان واقعی کاربرد آب در ربع پایین و راندمان
پتانسیل کاربرد آب در ربع پایین اندازهگیری شد .راندمان
پتانسیل در این مزارع  55تا  58درصد و حداقل و حداکثر
 PELQدر این اندازهگیری به ترتیب  45و  65درصد برآورد شد.
 )2002( Najafi modتعدادی از طرحهای آبیاری
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تحتفشار اجراشده در خراسان جنوبی را ارزیابی کردند .برای
ارزیابی از پارامترهای یکنواختی توزیع ،بازده بالقوه و بازده واقعی
استفاده شد .نتیجۀ ارزیابی نشان داد که سیستمهای آبیاری
بارانی اجراشده در خراسان جنوبی عملکرد مطلوبی ندارند که
یکی از علل آن سرعت زیاد باد منطقه عنوان شد .همچنین،
پایینبودن فشار کارکرد آبپاشها نسبت به فشار طراحیشده و
استفاده از وسایل معیوب از دیگر عوامل مؤثر در کاهش بازده
سیستمهای آبیاری بارانی ذکر شد.
 )2006( Mustafazadeh-Fard et al.سیستمهای مختلف
آبیاری بارانی در استان آذربایجان شرقی را ارزیابی کردند .در
مطالعۀ آنها 9 ،سیستم آبیاری بارانی شامل  3سیستم ویل موو،
 3سیستم کالسیک و  3سیستم قرقرهای انتخاب و پارامترهای
ضریب یکنواختی ،راندمان پتانسیل کاربرد و راندمان واقعی
کاربرد آب اندازهگیری شد .نتیجۀ این پژوهش نشان داد که در
شرایط سرعت باد کم و مالیم و بافت خاک لومیرسی ،عملکرد
سیستم ویلموو بهتر از سیستمهای کالسیک و قرقرهای و
عملکرد سیستم کالسیک بهتر از قرقرهای است.
 )2010( Faryabi et al.به بررسی و ارزیابی سیستمهای
آبیاری بارانی کالسیک ثابت دشت دهکالن کردستان پرداختند.
آنها برای  10مزرعه ضریب یکنواختی کریستیانسن ،یکنواختی
توزیع ،پتانسیل کاربرد در ربع پایین و راندمان واقعی در ربع
پایین اراضی را محاسبه کردند .مقادیر متوسط این پارامترها در
 10مزرعۀ ارزیابیشده به ترتیب  43/8 ،44/8 ،50/6 ،66درصد
بهدست آمد.
 )1999( Tarjuelo et al.در منطقۀ نیمهخشک اسپانیا
روی سیستمهای آبیاری بارانی ثابت و متحرک تحقیقاتی انجام
دادند و فاکتورهای اساسی مؤثر بر کاربرد آب و تبخیر و تلفات
بادبردگی سیستم را فشار ،سرعت باد و نوع آبپاش ذکر کردند.
آنها مقادیر متوسط  CUو  DUرا در سیستم کالسیک ثابت به
ترتیب  84/6و  75/4درصد و در سیستم آبیاری بارانی دورانی به
ترتیب  77/8و  85/6درصد ذکر کردند.
 )2000( Schneiderراندمان کاربرد و ضرایب یکنواختی
توزیع را برای سیستم  1LEPAو آبپاشهای اسپریر بهدست آورد
و درنهایت راندمان کاربرد را برای سیستم  LEPAبین  95تا 98
درصد و برای آبپاش اسپریر بیش از  90درصد ذکر کرد .او مقدار
ضریب یکنواختی در سیستم  LEPAرا بین  94تا  97درصد و
برای آبپاش اسپریر  75تا  90درصد بهدست آورد.
 )2002( Dechi et al.برای تهیۀ مدلی در اسپانیا
1. Low Energy Precision Application

سیستمهایی چون کالسیک ثابت ،آبیاری بارانی دورانی و سیستم
آبیاریِ بارانی با حرکت خطی را بررسی و ارزیابی و متوسط ضریب
یکنواختی را برای این سیستمها به ترتیب  75/5 ،68و  80درصد
گزارش کردند.
 )2004( Ortega z et al.سیستم آبیاری بارانی ثابت را ،که
خشک اسپانیا برای آبیاری محصوالت جو ،سیر،
در منطقۀ
ذرت و پیاز استفاده میشود ،ارزیابی کردند .آنها ضریب
یکنواختی توزیع  90درصد و راندمان کاربرد باال را برای منطقۀ
مطالعهشده گزارش کردند و سیستم استفادهشده را دارای صرفۀ
اقتصادی دانستند.
هدف از تحقیق حاضر ،ارزیابی هیدرولیکی سیستم آبیاری
بارانی دورانی و کالسیک ثابت با آبپاش متحرک است .برای
ارزیابی از شاخصهای ارزیابی متداول استفاده شد .این مطالعه
درصدد آن است تا عملکرد سیستم را مشخص کند و نیز
راهکارهای عملی برای بهبود عملکرد سیستم را به مدیریت
بهرهبردای و نگهداری آبیاری مزرعۀ آموزشی و پژوهشی
دانشکده ارائه دهد.

مواد و روشها
تحقیق حاضر در مزرعۀ آموزشی و پژوهشی پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج ،در سال  ،1393انجام
شده است .موقعیت جغرافیایی مزرعۀ آموزشی شامل طول
جغرافیایی  50درجه و  57دقیقۀ شرقی و عرض جغرافیایی 35
درجه و  48دقیقۀ شمالی با ارتفاع  1313متر از سطح دریاست.
در این مزرعه ،سیستمهای مختلف آبیاری بارانی تحتفشار،
شامل دو دستگاه سیستم آبیاری بارانی دورانی و یک دستگاه
سیستم آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرک قرار دارد
که مشخصات کلی این سیستمها در جدول  1ارائه شده است.
در کلیۀ سیستمهای آبیاری ،بهمنظور جمعآوری آب ،از
قوطیهایی به ارتفاع  15و قطر  14/2سانتیمتر استفاده شد .در
حین آزمایش ،پارامترهای اقلیمی نظیر سرعت باد و پارامترهای
هیدرولیکی سیستم شامل فشار و دبی آبپاشها اندازهگیری شد.
در سیستم آبیاری بارانی دورانی ،برای جمعآوری آب ،قوطیها به
فواصل  6متر از مرکز سیستم بهصورت شعاعی تا انتهای بازو قرار
گرفتند ( .)Ghasemzadeh, 1990ولی در آبیاری بارانی کالسیک
ثابت ،با توجه به اینکه فواصل آبپاشها  24متر بود ،قوطیها به
فواصل  3متر بهصورت شبکۀ مربعی بین آبپاشهای در حال کار
قرار گرفتند .برای اندازهگیری مقدار رطوبت قبل و بعد از آبیاری
از روش وزنی استفاده شد .برای تعیین برخی از مشخصات
فیزیکی خاک مزرعه ،مثل وزن مخصوص ظاهری ،حقیقی ،بافت

اشرف و همکاران :ارزيابی هيدروليکی سيستم آبياری بارانی355 ...

اینکه برای اندازهگیری فشار در سیستم آبیاری دورانی
فشارسنجهایی با فواصل مشخص روی بال نصب و دبی آبپاشها
نیز بهطور مستقیم اندازهگیری شد .مشخصات کلی خاک مزارع
انتخابی در جدول 2ارائه شده است.

و رطوبت ظرفیت زراعیِ خاک نمونههای دستنخوردهای تهیه
شد .برای تعیین رطوبت ،از اعماق 0ـ 15و 15ـ 30سانتیمتری
قبل و بعد از آبیاری نمونۀ خاک تهیه شد .متغیرهای هیدرولیکی
سیستم نظیر فشار و دبی آبپاشها اندازهگیری شدند .توضیح

جدول  .1مشخصات کلی سيستمهای ارزيابیشده
فشار
سيستم

طول بازو

مساحت تحت

فاصلة

تعداد

نوع

()m

آبياری ()ha

آبپاش ()m

آبپاش

محصول

330

50

متغير

60

يونجه

*32

متغير

73

ذرت

9

25

4

يونجه

نوع سيستم

نوع آبپاش

دورانی A

Nelson-R3000

2/2

دورانی B

Nelson-D3000

2/5

365

کالسيک ثابت

AMBO

4

*

()bar

* به دليل اينکه حدود  1/4منطقة آبياریشده در تأسيسات دامداری دانشکده واقع شده است ،سيستم حدود  3/4دايره را آبياری میکند.
جدول  .2مشخصات کلی خاک مزارع مطالعهشده

نوع سیستم

مشخصات خاک

دورانی A

شيب اصلی  1درصد با ظرفيت نگهداشت آب در خاک  10/2سانتیمتر بر متر و بافت silt loam

دورانی B

شيب اصلی  1درصد با ظرفيت نگهداشت آب در خاک  9سانتیمتر بر متر و بافت sandy loam

کالسيک

شيب اصلی  1/5درصد با ظرفيت نگهداشت آب در خاک  25/5سانتیمتر بر متر و بافت clay loam

در ارزیابی از شاخصهای ،AELQ ،PELQ ،CU ،DU
 Ea ،WDELاستفاده شد .در ادامه ،این شاخصها ،بهطور
مختصر ،معرفی میشوند.
يکنواختی توزيع آب ()DU

1

یکنواختی توزیع یکی از شاخصهای ارزیابی است که در آبیاری
بارانی عبارت است از میانگین وزنیِ آب جمعشده در قوطیها در
یکچهارم پایین به متوسط وزنیِ دادهها .این ضریب از رابطۀ 1
بهدست میآید:
(رابطۀ 1

𝑞𝑙𝐷
𝑚𝐷

= 𝑈𝐷

که در آن :Dlq ،میانگین ربع پایین آب جمعشده در قوطیها و
 :Dmمیانگین عمق آب جمعشده در قوطیهاست.
البته درخور توجه است که در سیستم آبیاری دورانی
میانگینها بهصورت وزنی است .برای محاسبۀ میانگین وزنی از
رابطۀ  2استفاده میشود:
(رابطۀ )2

𝑛∑
𝑖𝑥 𝑖𝑓 𝑖=1
𝑛∑
𝑖𝑓 𝑖=1

= 𝑚𝐷

که در آن  :nتعداد کل قوطیها :f ،ضریب یا وزن مربوط به هر
قوطی (شمارۀ قوطی با فاصلۀ هر قوطی از مرکز) و  :xحجم یا
ارتفاع آب جمعشده در قوطیهاست.
1. Distribution Uniformity

ضريب يکنواختی ()CU

2

یکی دیگر از پارامترهای مهم ،که به نوعی یکنواختی توزیع را
بیان میکند ،ضریب یکنواختی است که برای محاسبۀ آن در
سیستم کالسیک ثابت با آبپاش متحرک از رابطۀ  3استفاده
میشود:
(رابطۀ )3

) × 100

𝑛∑

̅
|𝑥𝑖=1|𝑥𝑖 −

̅𝑥𝑛

𝐶𝑈 = (1 −

همچنین ،برای سیستم آبیاری بارانی دورانی نیز از رابطۀ
 4استفاده میشود (:)Molle & Bremond
(رابطۀ )4
𝑛

] × 100

∑
𝑖𝑥 𝑖𝑓
∑[𝑓𝑖 |𝑥𝑖 − 𝑖=1
]|
𝑛
𝑖𝑓 ∑𝑖=1

𝑛∑
𝑖𝑥 𝑖𝑓 𝑖=1

𝐶𝑈ℎ = [1 −

که در آن  : x iعمق آب در هریک از قوطیها : x ،متوسط مقدار
آب دریافتشده در قوطیها و  : nتعداد قوطیهای جمعآوری
آب است.
سپس بهمنظور نسبت دادن ضرایب یکنواختی
محاسبهشده در بلوکهای آزمایش به کل سیستم ،این مقادیر
با توجه به اختالف فشار موجود در هریک از سیستمها با
استفاده از رابطههای  5و  6تعدیل شد ).)Tarjuelo et al., 1999
2. Coefficient Uniformity
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0.5

(رابطۀ )5

𝑃
) 𝑛𝑖𝑚 (1+
𝑥𝑎𝑚𝑃

]

2

0.5

(رابطۀ )6

]

[ 𝑡𝑈𝐶 = 𝑠𝑈𝐶

(رابطۀ )11
𝑃
) 𝑛𝑖𝑚 (1+3
𝑥𝑎𝑚𝑃

4

[ 𝑡𝑈𝐷 = 𝑠𝑈𝐷

 : Pminحداقل فشار کارکرد سیستم : Pmean ،متوسط فشار
کارکرد سیستم CU s ،و  DU sبهترتیب ضریب یکنواختی و
یکنواختی است.
راندمان پتانسيل کاربرد ()PELQ

1

این شاخص بیانگر پتانسیل راندمان کاربرد است .چنانچه
مدیریت بهرهبرداری از روش آبیاری مناسب باشد و از نظر تأمین
آب مورد نیاز آبیاری مشکلی در مزرعه وجود نداشته باشد،
راندمان پتانسیل کاربرد ربع پایین ( )PELQحداکثر راندمان
قابل تصور برای آن سیستم خواهد بود که از رابطههای  7و 8
محاسبه میشود:
(رابطۀ )7
(رابطۀ )8

𝐷𝐴𝑀 < 𝑞𝐷
𝐷𝐴𝑀 < 𝑞𝐷

راندمان واقعی کاربرد ()AELQ

𝑞𝐷

𝑟𝐷
𝐷𝐴𝑀
𝑟𝐷

= 𝑄𝐿𝐸𝑃
= 𝑄𝐿𝐸𝑃

2

این راندمان نشاندهندۀ آن است که یک سیستم در مزرعه تا
چه اندازه خوب کار میکند که اغلب برای ارزیابی یک سیستم
آبیاری در مزرعه مورد نیاز است .یا به عبارت دیگر ،این شاخص
مبین یکنواختی و کفایت آبیاری است .برای محاسبۀ این
راندمان از رابطۀ  9استفاده میشود:
(رابطۀ )9

(رابطۀ )10

𝑞𝐷
𝑟𝐷

= 𝑄𝐿𝐸𝐴

که  :Drمیانگین عمق ناخالص آبیاری اندازهگیریشده در سر
آبپاشها :Dq ،میانگین ربع پایین آب ذخیرهشده در خاک
درصورتیکه کمتر از  SMDباشد و  :MADرطوبت تخلیۀ مجاز
است.
به دلیل وجود اختالف فشار در هریک از سیستمها،
راندمان پتانسیل کاربرد و راندمان واقعی کاربرد مربوط به کل
سیستم کمتر از مقادیر آنها برای بلوک آزمایش است .برای این
منظور از رابطههای  10و  11جهت محاسبۀ راندمان پتانسیل
کاربرد و راندمان واقعی کاربرد مربوط به کل سیستم استفاده
میشود (.)Keller, 1978
1. Potential Efficiency of Low Quarter
2. Application Efficiency of Low Quarter

𝑡𝑄𝐿𝐸𝑃 × )𝑅𝐸 𝑃𝐸𝐿𝑄𝑠 = (1 −
𝑡𝑄𝐿𝐸𝐴 × )𝑅𝐸 𝐴𝐸𝐿𝑄𝑠 = (1 −

که در آن  :PELQsراندمان پتانسیل کاربرد در کل سیستم
(درصد) :AELQs ،راندمان واقعی در کل سیستم (درصد) و ،ER
ضریب کاهش راندمان که از رابطۀ 12بهدست میآید.
) 𝑛𝑖𝑚𝑃0.2(𝑃𝑚𝑎𝑥 −

(رابطۀ )12

= 𝑅𝐸

𝑛𝑎𝑒𝑚𝑃

تلفات تبخير و بادبردگی ()WDEL

3

این شاخص نشان میدهد که چه مقدار از آب خارجشده از
آبپاشها به وسیلۀ باد از مزرعه خارج میشود که از رابطۀ 13
محاسبه میشود:

) × 100

(رابطۀ )13

𝑑−𝑑′
𝑑

( = 𝐿𝐸𝐷𝑊

 : dمتوسط آب پخششده از سر نازلها : d ' ،متوسط
آبرسیده به سطح زمین است.
راندمان کاربرد ()Ea

4

راندمان کاربرد آب عبارت است از نسبت آب ذخیرهشده در
منطقۀ توسعۀ ریشه به آب اضافهشده به مزرعهIsraelsen and .
 Hansenاین پارامتر را در سال  1980تعریف کرده است.
راندمان کاربرد ،با توجه به تعریف ،از طریق رابطۀ  14محاسبه
میشود:
(رابطۀ )14

) × 100

𝑧𝐷× 𝑏𝜌×) 𝑖𝜃(𝜃𝑓𝑐 −

( = 𝑎𝐸

𝐷

 : iرطوبتهای وزنی قبل از آبیاری :  fc ،رطوبتهای
وزنی ظرفیت زراعی خاک : D ،کل عمق آب تحویلی به قطعۀ
تحت آبیاری در مزرعه و  : D zعمق توسعۀ ریشه است.
نفوذ عمقی ()DP

5

نفوذ عمقی مقدار آب خارجشده از ناحیۀ ریشه را نشان میدهد
که از رابطۀ  15محاسبه میشود:
(رابطۀ )15

) × 100

𝐼𝑁×)𝐷𝑀𝑆̅ −
𝐷(
𝑁

𝐷

( = 𝑃𝐷

 : N 1تعداد قوطیهایی که آب موجود در آنها بیشتر از
 SMDبوده است : D ،میانگین عمق آب جمعشده در
قوطیهایی که آب موجود در آنها بیشتر از  SMDبوده است و
 : Nتعداد کل قوطیهاست.
3. Wind Drift and Evaporation Losses
4. Application Efficiency
5. Deep Percplation
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آبپاشها ( ،)24*24تأثیرپذیری زیاد توزیع پخش از باد و عدم
تأمین فشار مورد نیاز سر آبپاشها ( 4اتمسفر) کمترین
یکنواختی را داشته است .توضیح اینکه در سیستم آبیاری بارانی
دورانی از آبپاشهای عصایی با طول بلند ،که به نزدیک سطح
زمین میرسند ،جهت جلوگیری از تأثیرپذیری باد استفاده شده
است.

نتايج و بحث
مقادیر شاخصهای ارزیابی برای سیستمهای مختلف آبیاری
بارانی در جدول  3آمده است .مقادیر ضریب یکنواختی در
سیستمهای آبیاری بارانی دورانی  B ،Aو کالسیک ثابت
بهترتیب برابر  88/36 ،84/34و  65/52درصد محاسبه شد .از
این مقادیر ،میتوان تشخیص داد که سیستم آبیاری دورانی B
باالترین یکنواختی و سیستم کالسیک ثابت به دالیل فاصلۀ زیاد

جدول .3نتايج مقادير محاسبهشدة شاخصهای ارزيابی برای سيستمهای مختلف آبياری بارانی

نوع سيستم

DP

WDEL

Ea

PELQ

DU

CU

دورانی A

0

9

90

63/11

78/9

84/34

دورانی B

7/14

8/5

80/85

74/28

82/83

88/36

کالسيک ثابت

14/12

12/73

69/15

47/5

51/47

65/52

پایین منجر شده است که با منابع مرجع در این خصوص

در شکلهای  1و  2مقادیر آب جمعشده در طول بازوی
آبیاری دورانی سیستمهای  Aو  Bترسیم شده است .شایان ذکر
است موج سینوسی ابتدای منحنی به دلیل خرابی آبپاش و
نشت زیاد آب از آن است .با توجه به این دو شکل ،میتوان
فهمید که نوسانات مقادیر آب جمعشده در طول بازو به غیر از
نقاط ابتدایی و انتهایی در سیستم دورانی  Aنسبت به میانگین
وزنی خود ،کمتر از سیستم دورانی  Bاست .در شکلهای  3و 4
توزیع رطوبت در خاک ،در طول بازوی آبیاری دورانی
سیستمهای  Aو  Bرسم شده است .مقادیر ضریب یکنواختی
برای توزیع رطوبت خاک ،بعد از آبیاری در هر دو سیستم،
محاسبه شد و بهترتیب برای سیستم آبیاری دورانی  Aو ،B
 81/35و  85/77بهدست آمد.
مقادیر متوسط راندمان پتانسیل ربع پایین برای سیستم

 1978متوسط این مقدار در سیستمهای آبیاری بارانی دورانی

آبیاری بارانی دورانی  B ،Aو کالسیک بهترتیب برابر با ،63/11

 B ،Aو کالسیک بهترتیب برابر  80/85 ،90و  69/15است.

 74/28و  47/5درصد است .از آنجا که همۀ سیستمها تحت

کمتربودن راندمان کاربرد سیستم کالسیک نسبت به دو سیستم

مدیریت بهرهوری و نگهداری واحدی هستند ،میتوان باالبودن

آبیاری دورانی را میتوان به رعایتنکردن صحیح پارامترهای

راندمان پتانسیل ربع پایین دستگاه  Bرا به طراحی بهتر سیستم

طراحی ،با توجه به وضعیت اقلیمی منطقه ،مثل سرعت باد،

نسبت داد .البته عواملی مثل شکستگی بال ،نشت از محل

نسبت داد .دوباره یادآوری میشود که سیستمهای فوق از

اتصاالت ،گرفتگی آبپاشها و… نمیتواند بدون تأثیر باشد.

مدیریت نگهداری و بهرهوری یکسانی برخوردار بودهاند؛ هرچند

مقادیر آب دادهشده به زمین تقریباً کمتر از  SMDبوده است

که عواملی مثل شکستگی ،نشت از محل اتصاالت و گرفتگی

(بهجز بعضی از نقاط که آنها هم در مقادیر یکچهارم پایین

آبپاشها بیتأثیر نیست .بهطورکلی ،میتوان گفت که در مزرعۀ

قرار نمیگیرند) .همینطور مقدار فرونشت عمقی برای سیستم

آموزشی دانشگاه تهران سیستم آبیاری بارانی دورانی  Bبا داشتن

 Aوجود ندارد و برای سیستم  Bکم است .این مسئله به مساوی

یکنواختی توزیع ( 88/36درصد) و راندمان کاربرد آب (80/85

شدن مقادیر راندمان پتانسیل ربع پایین و راندمان واقعی ربع

درصد) نسبت به سایر سیستمها کارایی بیشتری دارد.

همخوانی دارد (.)Ghasemzadeh, 1991

در هر دو سیستم آبیاری بارانی دورانی ،از لحاظ وجود
رواناب به علت مناسببودن شیب ،متراکمنشدن خاک مزرعه در
طول زمان و شدت پخش مناسب ،تلفات آب به صورت رواناب
مشاهده نشد .با توجه به ویژگیهای خاک مزرعه ،مثل بافت و
ظرفیت نگهداشت آب در خاک ،سیستم آبیاری بارانی دورانی

A

بدون فرونشت عمقی بود و در سیستم آبیاری بارانی دورانی

B

نیز به مقدار کم ( 7/14درصد) اندازهگیری شد.
راندمان کاربرد و پتانسیل ربع پایین در آبیاری بارانی
حدود  65تا  85درصد توصیه شده است

( .(Merriam et al.,
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شکل  .1تغييرات ارتفاع آب در طول بازوی آبياری بارانی دورانی A

شکل  .2تغييرات ارتفاع آب در طول بازوی آبياری بارانی دورانی B

شکل  .3توزيع رطوبت خاک زير بازوی آبياری بارانی دورانی B
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شکل  .4توزيع رطوبت خاک زير بازوی آبياری بارانی دورانی A

شکل .5مقادير  Eaدر سيستمهای آبياری ارزيابیشده

شکل .6مقادير شاخصهای ارزيابی در سيستمهای مختلف آبياری بارانی
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به منظور نسبت دادن ضرایب یکنواختی محاسبهشده در
بلوکهای آزمایش به کل سیستم از پارامترهای ،DUs ،CUs
 PELQsو  AELQsاستفاده شد و نتایج آن در مقایسه با
اندازهگیریهای صحرایی در شکل  9 ،8 ،7و  10نشان داده شده
است .همانطور که در شکلها مشخص است ،مقادیر
تصحیحشدۀ پارامترها از مقادیر اندازهگیریشده کمتر است.
همچنین ،مقادیر  Pmean ،Pmax ،Pminو  ،ERکه برای این
محاسبهها نیاز است ،در جدول  4آورده شده است.
در جدول  5نیز ،نتایج ارزیابی دیگر محققان از سیستمهای
مطالعهشده در تحقیق حاضر آورده شده است.

شکل  .9مقايسة مقادير  PELQو  PELQsبرای انواع سيستم

جدول  .4مقادير حداقل ،متوسط و حداکثر فشار و ضريب کاهش راندمان
نوع سيستم
0/059

4/05

4/6

3/5

کالسيک ثابت
دورانی

0/091

1/905

2/19

1/62

دورانی

0/054

1/97

2/42

1/25

شکل  .10مقايسة مقادير  AELQو  AELQsبرای انواع سيستم
جدول  .5نتايج ارزيابی سيستمهای مطالعهشده در مقايسه با نتايج ساير
محققان

شکل  .7مقايسة مقادير  CUو  CUsبرای انواع سيستم

پارامترهای
ارزیابیشده

فاریابی،
دهگالن
()1389
سیستم
کالسیک

66/04

سهرابی ،دشت محمودی،
محمودی،
سهرابی ،دشت
قزوین ( )1389زنجان ()1390
زنجان ()1390
قزوین ()1389
سیستم
سیستم
سیستم دورانی
سیستم دورانی
کالسیک
کالسیک

88/2

65/1

72/6

-

50/62

81/2

52/6

65/75

56/6

44/80

77/2

44/6

40/8

60/74

43/78

56/4

44/6

40/8

60/74

11/22

-

-

37/89

7/41

39/30

-

-

29/5

2/4

نتيجهگيری

با توجه به شاخصهای ارزیابی ،سیستم آبیاری بارانیِ دورانی
با ضریب یکنواختی  88/36و راندمان پتانسیل ربع پایین 74/28
عملکرد بهتری از سایر سیستمها دارد .با توجه به ویژگیهای
خاک مزرعه ،سیستم آبیاری بارانی دورانی  Aبدون فرونشت
عمقی ( )DP=0بوده ،ولی تلفات بادبردگی آن 9درصد است .این
B

شکل  .8مقايسة مقادير  DUو  DUsبرای انواع سيستم
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 کیفیت طراحی پایینتری... نشت و،اجرایی مثل شکستگی
 مقادیر آب دادهشده به زمین برای دو سیستم.داشته است
 بوده استSMD  تقریباً کمتر ازB  وA آبیاری بارانی دورانی
(بهجز بعضی از نقاط که آنها هم در مقادیر یکچهارم پایین
قرار نمیگیرند) و همینطور مقدار فرونشت عمقی برای سیستم
 این مسئله به. کم استB  وجود ندارد و برای سیستمA
مساویشدن مقادیر راندمان پتانسیل ربع پایین و راندمان واقعی
.ربع پایین منجر شده است

) باشد کهNelson-R3000( امر میتواند ناشی از نوع آبپاش آن
 توزیع رطوبت خاک زیر بال آبیاری.ذرات پاشش آن ریزتر است
 باال و با ضرایب یکنواختی پاشش هر دوB  وA سیستمهای
 شاخصهای ارزیابی نشان میدهند که.سیستم همخوانی دارد
عملکرد هیدرولیکی سیستم کالسیک ثابت با آبپاش متحرک
 با توجه به اینکه مدیریت.نسبت به سایر روشها پایینتر است
 میتوان،نگهداری و بهرهبرداری همۀ سیستمها یکسان است
نتیجه گرفت که عالوه بر مشکالت مدیریتی و مسائل فنی و
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