
 

 

 

 

 

 

هاي آبياري ميكرو در  سامانهارزيابي عملكرد فني و هيدروليكي برخي از 

 استان اصفهان
 

1 این فرزام مسعود
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 چكيده

هاي آبيااري   هاي اخير براي منابع آبي کشور، متوليان کشاورزي درصدد گسترش سامانه وجودآمده در دهه با توجه به شرايط بحراني به

هاي يادشده ضاروري اسا . باه ايان      برداري پايدار از آنها، ارزيابي سامانه ند. بنابراين، براي توسعه و بهرها ميکرو در اراضي کشاورزي

 انجاا  در استان اصفهان بررسي و ارزيابي شد. در پاووه  ااضار پاز از     ميکروسامانۀ آبياري  نُهمنظور، عملکرد فني و هيدروليکي 

( انجا  گرفا .  SCSآمريکا ) خاك افاظ  ادارۀ برنامۀ براساس ها رامترهاي ارزيابي مد نظر محاسبه شد. ارزيابيعمليات صحرايي، پا

درصاد از   33(، در qvarهاا )  چکاان  نشان داد مقادير ضريب تغييارات دباي رهاره    شده آمده از محاسبۀ پارامترهاي ارزيابي دس  نتايج به

رباو  و   ترتياب مهلاو ، رابا      درصد بود که به 01درصد و در بقيه، بيشتر از  01تا  01ين درصد ب 44درصد، در  01ها کمتر از  طرح

درصد و در بقيه  01تا  01درصد بين  55درصد،  01ها بي  از  درصد از طرح 00(، در DUاند. مقادير يکنواختي پخ  ) غيرراب  ربو 

و  (PELQS)بودناد. مقاادير رانادمان پتانساي  کااربرد کمتارين رباع          ترتيب عالي، خو  و نسبتاً خو  درصد بود که به 01تا  01بين 

باودن   داد. نامناساب  درصد بود که اد متوسط را نشان مي 5/00تا  40و  0/00تا  4/40ترتيب  به (AELQS)راندمان کاربرد کمترين ربع 

ها سبب کاه  مقاادير رانادمان پتانساي     شوي نامناسب فيلترو ها و شس  بردار، گرفتگي خروجي فشار در رهعات، کمبود مهارت بهره

 ها شده اس . کاربرد کمترين ربع و راندمان کاربرد کمترين ربع در برخي از طرح

 .برداری،راندمانکاربردکمترینربع،ضریبتغییراتدبی،یکنواختیپخشبهره ها: واژه كلید

 

  Email: m.farzamnia@areeo.ac.ir مسئو نويسنده  *
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 مقدمه

هااي اخيار    وجودآمده در دهاه  با توجه به شرايط بحراني به

آبي کشور، نياز روزافزون جمعي  در اا  رشد براي منابع 

جامعه به مواد غذايي، بحث اساتقل  و خودکفاايي کشاور    

شاده   هاي به کار گرفتاه  به توليدات کشاورزي و نيز سيستم

ساااله و تيکيااد  01انااداز  در برنامااۀ پاانجم توسااعه و چشاام

هااي   ربط و تخصاي  ياراناه   مقامات کشور و مسئوالن ذي

کشاور   هااي  هاي آبياري ميکرو در باغ نهدولتي، توسعۀ ساما

هاا ياا    کارگيري سامانه رسد. از طرفي، به ضروري به نظر مي

هاي آبياري ميکرو الزاماً به نتيجۀ درسا  اساتفاده از    روش

ماديري   و  دشاو  منجار نماي    منابع و کارايي مناسب سامانه

هااي آبيااري    هاا و ياا روش   بارداري از ساامانه   صحيح بهره

کنااد و از  را در اصااو  نتيجااه ايفااا مااي  کااارکرد مهمااي

و   پارامترهاي بسيار تيثيرگذار بر کارايي و عملکارد ساامانه  

(. بنابراين، ضاروري اسا    03وري مصرف آ  اس  ) بهره

شاده مهالعاه و    هاي آبيااري ميکاروي انجاا     عملکرد طرح

شاده   هاي انجاا   بررسي شود و از نکات مثب  و منفي طرح

هاي آينده استفاده شود. به ايان   رحبراي طرااي و اجراي ط

اي در منااط  مختلاد دنياا     هاي آبياري رهره منظور، سامانه

محققان در منهقاۀ کاساتيل   اند.  توسط محققان ارزيابي شده

ها را باا   چکان فشار رهره -توان معادلۀ دبي، 0مانچاي اسپانيا

آماده از مازارت تعياين کردناد،      دسا   هاي به استفاده از داده

، شاااده درصاااد مااازارت بررساااي 41س نتاااايج در براساااا

( و 3/1کمتار از   x کنندۀ فشاار )  ها از نوت جبران چکان رهره

 (x <4/1 >55/1درصااد از نااوت غيرراباا  تنظاايم ) 51در 

(، EUبودنااد. همچنااين، پارامترهاااي يکنااواختي پخاا  )  

تغيياارات دبااي  ( و ضااريب VCpتغيياارات فشااار ) ضااريب 

(VCqمحاسبه و مقادير پارام )  ترتياب   ترهاي يادشاده را باه

اناد. ايشاان براسااس     درصد گزارش کارده  00و  00، 3/04

                                                           
1. Castilla-La Mancha, Spain 

( و عاالي  VCq.< 4/1ها را به غيرراب  رباو  )  نتايج، سامانه

(0/1 <.VCqطبقه ) ( در پيشاور پاکساتان،  01بندي کردند .)

، 0اي در سااه جلگااۀ ماالکانااد  هاااي آبياااري رهااره  سااامانه

ارزيااابي شااادند.    0100در ساااا   4و نوشاارا  3چاراسااادا 

درصاد،   0/00تاا   0/01شاده،   ترتيب ياد يکنواختي پخ  به

درصاد و همچناين    011تاا   0/01درصاد و   0/00تا  0/00

درصد و  011تا  00درصد،  03تا  10ترتيب  بازده کاربرد به

  امانۀشا  سا  (. 00درصد گازارش شاده اسا  )    10تا  31

ان اصفهان با سه ناوت  اي در مزارت مختلد است آبياري رهره

فشار و بلندمسير داخا    ۀکنند چکان دبي متغير، جبران رهره

يکنواختي خروج آ  از شدند. ارزيابي   0305در سا  خط 

 00و  11، 50ترتياب   ها در مازارت آزمايشاي باه    چکان رهره

 راناادمان پتانسااي  کاااربرد ربااع پااايين در ماازارت ودرصااد 

ر بود و متوسط رانادمان  درصد متغي 10تا  00از  شده مهالعه

از  .گزارش شاده اسا   درصد  30وارعي کاربرد ربع پايين 

بودن راندمان کاربرد آ  در مازارت، باه    کم ترين عوام  مهم

تصاافيه، اساسااي  بااه گرفتگااي   هاااي  امانهضااعد ساا 

بودن ضريب تغييرات ساخ  زيادهاي بلندمسير،  چکان رهره

ي پخ  آنهاا  بودن يکنواخت کمهاي دبي متغير و  چکان رهره

هااي   چکاان  بودن دامنه تغييرات دبي با فشار در رهرهزيادو 

(. محققان در بررسي 0اشاره شده اس  ) فشار، ۀ کنند جبران

 اساتان  هااي  بااغ  در اجراشاده  اي رهاره  آبيااري  هاي سامانه

 ، مقادير متوسط پارامترهااي 0300ا 0301گلستان طي سا  

، (UC)آمااري   يکناواختي  ، ضريب(EU)يکنواختي  ضريب

کااربرد   پتانساي   رانادمان  ،(ERF)رانادمان   کاه  ضريب

(PELQ) کاااربرد وارعااي راناادمان و (AELQ) چااارك در 

درصاد گازارش    03و  15، 01، 05، 00 ترتياب  باه  پايين را 

هاا را متوساط و    اند. در نهاي ، وضاعي  ايان ساامانه    کرده

                                                           
2. Malakand 

3. Charasadda 

4. Nowshera 
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نادرس ، نگهاداري نامناساب از فيلترهاا،     اجراي و طرااي

 در شااديد ضااعد هااا و در مجمااوت ن چکااا رهااره گرفتگاي 

هاا اعال     مشکلت ايان ساامانه   برداري را از بهره مديري 

هاااي آبياااري  عملکاارد سااامانه 0300در سااا  (. 3کردنااد )

شهر ايران بررسي شد. براساس نتايج مقاادير   01ميکرو در 

ميااانگين يکنااواختي پخاا ، يکنااواختي آماااري و ضااريب 

هااي يادشاده    هاا در ساامانه   چکاان  هاره تغييرات عملکرد ر

گزارش شاده و از مشاکلت    0/30و  3/10، 0/50ترتيب  به

باه فشاار کااري     شاده  عمده در واادهاي آبيااري بررساي  

هاا و نباود آماوزش کشااورزان      نامناسب، گرفتگي چکاننده

(. در اساتان خراساان رضاوي طاي     01اشاره شاده اسا  )  

اي ارزيابي  اري رهرهسامانۀ آبي 33، 0300تا  0301هاي  سا 

شده و مقادير مياانگين يکناواختي پخا ، باازده پتانساي       

و  50، 00ترتيب  کمترين ربع و بازده کاربرد کمترين ربع به

(. در ارزياابي هفا    0درصد گازارش شاده اسا  )    1/15

اي در شهرستان مرند طي ساا  زراعاي    سامانۀ آبياري رهره

ه پتانسااي  ، مقااادير يکنااواختي پخاا ، بااازد0301ااا 0300

و  01، 05ترتيب  کمترين ربع و بازده کاربرد کمترين ربع به

بودن باازده   درصد گزارش شده اس  و از دالي  مناسب 00

باه عملکارد    شاده  هااي بررساي   و يکنواختي پخ  ساامانه 

صحيح ساامانۀ فيلتراسايون، طراااي و اجاراي مناساب و      

اشااره شاده اسا      شاده  زيادبودن کيفي  تجهيزات استفاده

هااي   (. براساس نتاايج ارزياابي فناي عملکارد ساامانه     01)

اي شبکۀ آبياري سد ستارخان شهرستان اهر در  آبياري رهره

، مقادير ميانگين يکنواختي پخ ، بازده پتانسي  0300سا  

تاا   03/40ترتيب  کمترين ربع و بازده کاربرد کمترين ربع به

درصاد   0/10تا  0/50درصد و  5/04تا  3/43درصد،  0/00

اي  ، پنج سامانۀ آبيااري رهاره  0303(. در سا  0بوده اس  )

ارزيابي شادند. براسااس    در کش  و صنع  رجايي دزفو  

نتااايج مقااادير ميااانگين ضااريب يکنااواختي کريستيانساان،  

يکنواختي پخ ، بازده پتانسي  کمترين ربع و بازده کااربرد  

درصاد   0/00و  0/00، 0/00، 0/05ترتياب   کمترين ربع باه 

ها و طرااي مناسب آنها را از  بوده و مديري  خو  سامانه

(. 4اناد )  هاي يادشده دانسته ربو  سامانه دالي  عملکرد راب  

هزار هکتار از اراضاي اساتان اصافهان      01اکنون، ادود  هم

هاي آبيااري ميکارو و بااراني اسا  و      تح  پوش  سامانه

روز تقاضااا بااراي  هاااي کشااور روزبااه ماننااد بقيااۀ اسااتان

شاود.   هاي يادشاده از ساوي کشااورزان بيشاتر ماي      سامانه

عملکارد   بنابراين، ضرورت دارد متوليان کشااورزي اساتان   

ها را بررسي کنناد و مشاکلتي را    خود در زمينۀ اين سامانه

اناد،   ها براي کشااورزان باه وجاود آورده    که گاه اين سامانه

ريغ نکنند تا ارتصاد بشناسند و در رفع آن از هيچ کوششي د

 اين رشر زامتک  جامعه را به خهر نيندازند. 

با توجه به مهالب يادشده، پاووه  ااضار باا هادف     

هاا در ساهح    ارزيابي عملکرد فني و هيدروليکي اين سامانه

 هاي انتخابي انجا  شد.  باغ
 

 ها  مواد و روش

هااي   براي انجا  پاووه  ااضار، براسااس ليسا  طارح     

کمک ، به موضعي اجراشده در استان اصفهان سامانۀ آبياري

کارشناسان مديري  آ  و خاك ساازمان جهااد کشااورزي    

، سامير  ، شهرضاا  هااي  استان اصفهان، نُه طرح از شهرستان

آباد و آران و بيدگ  انتخا  شاد   نجداردستان، فلورجان، 

هااي مختلاد    هاي انتخاابي از ارلايم   (. شهرستان0)جدو  

 دهند. هوايي استان را پوش  مي هستند و شرايط آ  و

در اين پروژه ابتدا يک ارزيابي اجمالي از هماۀ اجازاي   

سامانه به لحاظ فني )بررسي از لحاظ تهاب  طرح اجراشده 

روي زمين با نقشه و دفترچۀ طرح(، هيدروليکي، ماديريتي   

هااي الز    گياري  انجا  شد. سپز، با اضور در بااغ انادازه  

اي از  ، پااره 0جادو    بي تکمي  شاد. هاي ارزيا انجا  و فر 

هااي اجراشاده در    و سامانه شده هاي ارزيابي مشخصات باغ

 آنها را نشان داده اس .
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 اصفهان استان انتخابیآبیاری میكروی  های طرح مشخصات. 6 جدول

 شمارۀ طرح
 مح  طرح

 )شهرستان(
 (ha)مساا  طرح 

 سا 

 اجرا
 

 مختصات جغرافيايي
 ها تاريخ ارزيابي طرح 

Y X 

 0305ا 0304  3503010 503400  0300 1/0 شهرضا 0

 0305ا 0304  3500000 503000  0301 0/0 شهرضا 0

 0305ا 0304  3114000 550000  0300 01 سمير  3

 0305ا 0304  3514003 534000  0300 1 سمير  4

 0305ا 0304  3011000 101000  0300 0 اردستان 5

 0305ا 0304  3501011 550004  0300 00 فلورجان 1

 0305ا 0304  3105330 505101  0300 00 آباد نجد 0

 0305ا 0304  3035000 530150  0300 31 کاشان 0

 0305ا 0304  3000503 534000  0300 5/4 آران و بيدگ  0

 

هااي انتخاابي،    براي محاسبۀ پارامترهاي ارزيابي سامانه

طاور   پز از مراجعه به باغ يک مانيفولاد در ااا  کاار باه    

 3/0از ابتادا،   3/0تصادفي انتخا  و چهار الترا  )ابتدايي، 

از ابتدا و انتهايي( مرباو  باه ايان مانيفولاد را مشاخ  و      

ابتادا،   از 3/0روي هر الترا ، چهار نقهۀ )درخ ( ابتدايي، 

(. در چهار نقهۀ يادشده 1از ابتدا و انتهايي تعيين شد ) 3/0

چکاان و   چکان بود، دبي دو رهاره  اگر چکاننده از نوت رهره

اگر از نوت بابلر بود، دبي يک عدد بابلر محاسبه شاد. دباي   

با استفاده از يک استوانۀ مادرج، ظارف و ياک    ها  چکاننده

ف به مدت سه دريقاه  که ظر طوري  کرنومتر محاسبه شد، به

گرف  و سپز باراي تعياين اجام     ها ررار مي زير چکاننده

شده از چکاننده، آ  داخ  استوانۀ مدرج ريختاه   آ  خارج

شاده بار زماان تقسايم و دباي       شد. سپز، اجم تعياين  مي

گياري فشاار رهعاۀ     محا  انادازه  شاد.   چکاننده محاسبه مي

باود. در ايان    هاي انتخابي ابتدا و انتهاي الترا  شده آزماي 

دبااي بااراي   30يااا  01مرالااه هشاا  رراشاا  فشااار و   

 آمد.  دس   مکان متفاوت به 01هاي مجزا در  خروجي

 پارامترهای ارزیابی

 (DCFفاکتور تصحيح دبی )

شده در يک واااد آبيااري    گيري هاي اندازه چکان دبي رهره

هاي کا  ساامانه    چکان دهندۀ دبي رهره تح  آزماي  نشان

شاده   گياري  نيس ، بنابراين تصحيح دبي اندازهدر اا  کار 

( از DCFضروري خواهد بود. مقدار فاکتور تصحيح دباي ) 

 شد: محاسبه  0رابهۀ 

(0)     
               

                        
  

، متوساط کمتارين فشاارهاي    MLIP (avg)؛ 0در رابهۀ 

، کمتارين فشاار   MLIP (A)هاي ساامانه؛   ورودي در الترا 

 (.1هستند ) شده هاي مانيفولد آزماي  ورودي در الترا 
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 (ERFفاکتور کاهش راندمان )

درساتي تنظايم نشاده باشاد،      اگر فشار ورودي مانيفولد باه 

راندمان ک  سامانه کمتار و ياا بيشاتر از رانادمان مانيفولاد      

خواهااد شااد. بااراي باارآورد آن، از متوسااط  شااده آزماااي 

کمترين فشار ورودي لولۀ فرعاي در طاو  هار مانيفولاد و     

 شد: کمترين فشار در سامانه استفاده 

(0)     
                            

               
  

، کمتاارين فشااارهاي MLIP (min)در رابهااۀ يادشااده، 

 (.1) هاي سامانه اس  ورودي در الترا 

( و ضرری   Qn/4(، دبی كمترین ربع )Qsدبی سامانه )

 (:qvarها ) چكان تغییرات دبی قطره

شده در رهعۀ  گيري با توجه به مقدار ميانگين دبي اندازه

 3( از رابهاۀ  Qs(، مياانگين دباي ساامانه )   Qn) شده آزماي 

 محاسبه شد:

(3) Qn × DCF  = Qs 

ترتياب نزولاي مرتاب     شده باه  گيري هاي اندازه اگر دبي

را  (Qn/4)توان مقدار ميانگين دباي کمتارين رباع     شوند، مي

 دس  آورد. به

( qvarهاا )  چکان تغييرات دبي رهرهضريب براي محاسبۀ 

 (.05استفاده شد ) 4از رابهۀ 

(4)      
         

    
       

هااي ورودي   ترتيب ميانگين دبي به qmin و qmax، 4در رابهۀ 

در اين رابهه، با توجاه باه    .هستندها  چکان وجي رهرهو خر

هااي   اينکه بخشي از تغييارات فشاار و دباي بار اثار افا       

هااي   د، به جاي مقاادير مهلا  دباي   شو اصهکاکي انجا  مي

ها و  ادار  و اداکثر چهار خط انتخابي از ميانگين ادار 

از مقاادير مينايمم و مااکزيمم     اگار اداکثرها استفاده شاد.  

هاي کاملً مسدودشده مقدار  چکان استفاده شود، رهرهمهل  

qvar شاود چاه    دهند و مشخ  نماي  شدت افزاي  مي را به

هاا مرباو  باه طراااي      چکاان  بخشي از تغييرات دبي رهره

 (.05هيدروليکي بوده اس  )

 01هاا باين صافر تاا      چکاان  ضريب تغييرات دبي رهره

رباو    غيررابا   رباو  و بيشاتر    راب   01تا  01مهلو ، بين 

 (.00و  04اس  )

 

 (EUیكنواختی پخش یا انتشار آب )

(5) 
   

دبي کمترين ربع سامانه

دبي سامانه
 0   

دبي کمترين ربع

دبي متوسط
 

0    

 محاسبه شد: 1که در آن دبي کمترين ربع سامانه از رابهۀ 

(1) DCF Qs(n/4)= Q(n/4) × 
ترتياب   باه ( EUsاگر مقادير يکنواختي پخا  ساامانه )  

و کمتر از  01تا  01، از 01تا  01، از 01مساوي يا بيشتر از 

ترتياب عاالي، خاو ،     درصد باشد، راندمان ساامانه باه   01

 (.5نسبتاً خو  و ضعيد اس  )

 

 (PELQراندمان پتانسيل کاربرد کمترین ربع )

راندمان پتانسي  کاربرد کمترين ربع اشاره به عملکارد ياک   

مديري  آن نسبتاً خو  باشد و آبيااري نياز   سامانه دارد که 

صورت رابهاۀ   هاي آبياري به مناسب انجا  شود و در سامانه

 شود: تعريد مي 0

(0) 
     

 ميانگين کمترين ربع عم  نفوذ که برابر    باشد 

باشدجبران شده    ميانگين عم  آبياري پز از اينکه   
 0    

کمبود رطوب  مجاز خاك اسا .   MADدر اين رابهه، 

 PELQاي، مفهااو   هاااي آبياااري رهااره در ارزيااابي سااامانه

متفاوت از تعريد يادشده اس ، زيارا در ايان روش فقاط    

شاود و باياد کمباود     بخشي از مسااا  خااك خايز ماي    

رطوب  خاك را مدا  جبران کرد. بنابراين، براي يک سامانۀ 

 برابر اس  با:   PELQاي،  آبياري رهره

(0) EUm ×0/1 PELQm= 

يکنااواختي پخاا  آ   EUmکااه اگاار در اياان رابهااه، 

مربو  به مانيفولاد رهعاۀ    PELOmمانيفولد آزمايشي باشد، 
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اس  و راندمان پتانسي  کااربرد کمتارين رباع     شده آزماي 

 محاسبه شد: 0( از رابهۀ PELQsسامانه )

(0  ) PELQs = ERF× PELQm 
 و يا اينکه:

(01  ) EUs  ×0/1 PELQm= 

 

 (AELQبازده کاربرد کمترین ربع )

دهاد کاه ياک ساامانۀ      ماي   بازده کاربرد کمترين ربع نشاان 

 کند. آبياري در مزرعه تا چه اندازه خو  کار مي

(00) 

 
     

ها با کمترین عمق آب نمونه  آب ذخیره شده در ناحیه ریشهچهارم عمق  -میانگین یک

میانگین عمق آب آبیاری
 0    

که ميانگين عم  آ  نفوذکرده در خااك در ياک    زماني

را  AELQبيشاتر باشاد،    SMDهاا از   چهار  کمترين نمونه

 محاسبه کرد: 00توان با استفاده از رابهۀ  مي

(00  )      
   

ميانگين عم  آ  آبياري
 0    

شادن   از آنجا که در اين سامانه هيچ موردي براي تلاد 

کمتارين   دگي در منااطقي کاه  آ  از طري  تبخير و يا بادبُر

دارناد، وجاود    از نياز درياف  ميکمتر  دلي  آبياري آ  را به

رباع ساامانه باا    کمتارين   ندارد، در نتيجه رانادمان کااربرد  

 محاسبه شد: 03استفاده از رابهۀ 

(03) AELQs = ERF× EUs 
شاود   کار بارده   که آ  اضافي در مناطقي به در صورتي 

کمترين  ، راندمان کاربرد اند درياف  کردهآ  را کمترين  که

 شود: محاسبه مي 04ربع با استفاده از رابهۀ 

(04)      
   

ميانگين عم  کاربردي در مناط  خيز شده
 0    

شااده بااا   درنهاياا ، پارامترهاااي مااد نظاار محاساابه   

انجمان مهندساان   هااي   المللاي )توصايه   استانداردهاي باين 

( مقايسه و ارزيابي ASAE، آمريکا ۀکشاورزي اياالت متحد

 الز  پيشانهادهاي  و تعيين مختلد عوام  تيثير شد و ميزان

  شد. اراشه

 نتایج و بحث 

 آمده از محاسبۀ پارامترهاي ارزيابي سامانه دس  نتايج به

 

 شده های محاسبه نتایج دبی

شده، ضريب تغييرات  هاي محاسبه آمده از دبي دس  نتايج به

هايي  ( و نيز تعداد و درصد خروجيqvarها ) چکان دبي رهره

اراشه شده اسا .   3طور کام  مسدود بودند در جدو   که به

شادۀ   گياري  دهاد مياانگين دباي انادازه     نشان ماي  3جدو  

تفاوت محسوسي با دباي اسامي     ها در ش  طرح چکاننده

( و در بقياه ايان   0و  0، 1، 4، 3، 0هااي   آنها نداشته )طرح

مياانگين   0کاه در طارح     طاوري   تفاوت محسوس بوده، به

باوده و   کمتار درصد از دبي اسمي آنهاا   55ها  دبي چکاننده

هاا غيررابا  رباو      چکان ميانگين ضريب تغييرات دبي رهره

مقادير ضريب تغييرات دباي   3درصد(. در جدو   03بود )

بنادي   ها نيز براساس نتايج پووه  محققان طبقه چکان رهره

 0/4ر پااارامتر يادشااده بااين (. مقااادي05 و 04شااده اساا  )

رباو ( درصاد متغيار باود. در      )غيرراب   0/00)مهلو ( تا 

رباو     مقادير پارامتر يادشده زياد و راب  5و  0، 0هاي  طرح

دليا  فيلتراسايون نامناساب و     : باه 0نيس . چون در طارح  

باودن توزياع فشاار در     گرفتگي جزشي بابلرهاا و نامناساب  

باه   0تغييردادن نوب  آبيااري از   دلي  هاي آزماي  به الترا 

: به واسهۀ ماديري  متفااوت در هار ياک از     0؛ در طرح 0

کردن سوراخ برخي از بابلرهاا و در طارح    ها و گشاد آبياري

دلي  فيلتراسيون نامناسب و در پي آن گرفتگاي جزشاي    : به5

فشار کافي باراي ساامانه باود.     نشدن و کلي بابلرها و تيمين

از عواما  مارثر بار    شده توسط محققان  هبراساس نتايج اراش

هااا باه طرااااي اوليااۀ   چکاان  ضاريب تغيياارات دباي رهااره  

هياادروليکي، تغيياارات ساااخ  در کارخانااه، گرفتگااي     

ها، دماا و اخاتلف ارتفاات ساامانه اشااره شاده        چکان رهره

هاي مختلد يکناواختي در   اس . ايشان در بررسي شاخ 

ين ضريب تغييرات دبي اي ميانگ ارزيابي سامانۀ آبياري رهره
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درصد بيشتر از  05اند، که ادود  درصد گزارش کرده 31را 

(. محققاان  00آمده در آزماي  ااضر اسا  )  دس  مقدار به

( مقادير پارامتر يادشده را بين ساه تاا   0303استان گلستان )

اند کاه تقريبااً باا مقاادير آزمااي        درصد گزارش کرده 53

آبياااري  سااامانۀ 00يااابي در ارز(. 3ااضاار مهابقاا  دارد )

، ميااانگين ضااريب 0110و  0110هاااي  اي در سااا  رهااره

درصد گزارش شاده کاه    0/05ها،  چکان تغييرات دبي رهره

 01(. محققاان در اساپانيا و   05مشابه نتايج آزماي  اسا  ) 

منهقه از اياران مقاادير مياانگين ضاريب تغييارات دباي را       

(. در بررساي  01 و 01اند ) گزارش کرده 0/30، 00ترتيب  به

اي کشا  و صانع  دزفاو  مقاادير      هاي آبياري رهره طرح

درصاد گازارش شاده     00ضريب تغييرات دبي بين نُاه تاا   

 3/04(. در استان فارس ضريب تغييارات دباي در   4اس  )

درصاد،   00باين هفا  تاا     شده هاي بررسي درصد از طرح

 05درصاد باي  از    4/00و در  05تاا   00درصد بين  3/04

(. محققاان ديگار نياز داليلاي     0زارش شده اس  )درصد گ

هاا   چکاان  مشابه براي زيادبودن ضريب تغييرات دبي رهاره 

 (.00و  0اند ) آورده

 

 بندی آنها ، ضری  تغییرات و طبقهشده گیری اندازه های دبیمحاسبات  نتایج. 9 جدول

 Qnominal طرحۀ شمار

(l/h) 
n 

Qn 

(l/h) 
Qn/4 

(l/h) 
qmax 

(l/h) 

qmin 

(l/h) 
qvar 

(%) 

 بندي ضريب طبقه

 (qvarتغييرات دبي )
 

 هاي چکان رهره

 مسدود

 درصد تعداد

 1 1  ربو   غيرراب  03 0/00 4/05 00 4/03 01 31 0

 1 1  ربو   غيرراب  0/03 03 3/31 3/00 0/01 01 31 0

 1 1  مهلو  1/0 5/0 0/0 0/0 0/0 30 0 3

 1 1  مهلو  0/1 0 1/0 0/0 3/0 30 0 4

 - -  ربو   غيرراب  0/00 0/00 03 05 1/01 01 31 5

 1 1  مهلو  0/4 3/0 0/0 0/0 5/0 30 0 1

 0 0  ربو   راب  0/00 0/0 5/0 0/0 3/0 30 4 0

 1 1  ربو   راب  4/00 1/3 0/4 5/3 0/3 30 4 0

 1 1  ربو   راب  05 1/00 0/03 0/00 0/00 01 04 0
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هاا و   بررسی نتایج تغييرات کمترین فشار در ساامانه 

 شده پارامترهای ارزیابی محاسبه

، شاده  با استفاده از کمترين فشار در مانيفولد رهعۀ آزمااي  

 MLIPمتوسط کمترين فشار در همۀ رهعات در اا  کار )

(avg)   و کمتاارين فشااار در همااۀ رهعااات )(MLIP (min)) ،

شاده در بخا     پارامترهاي مد نظر با استفاده از روابط اراشه

اراشاه شاده    4ها، محاسبه و نتاايج در جادو     مواد و روش

دهد دامنۀ تغييرات مقاادير فااکتور    نشان مي 4اس . جدو  

( باوده و  0)طرح  10/0( تا 0)طرح  04/1تصحيح دبي بين 

بهتارين و   10/0و  10/0ترتيب با مقادير  به 0و  0 يها طرح

اند. دامناۀ تغييارات    خود اختصاص داده بدترين مقدار را به 

 04/1( تاا  0)طارح   54/1مقادير فاکتور کاه  راندمان بين 

از نظار توزياع    0و  3هاي  ( بوده که طرح0و  3هاي  )طرح

 0هااا بودنااد و طاارح  تاار از ساااير طاارح فشااار يکنواخاا 

بااود و   خااود اختصاااص داده تاارين مقاادار را بااه  ساابنامنا

کمترين يکنواختي توزيع فشار را داش . تغييرات فشاار در  

درصد در مقدار فاکتور کاه  راندمان تايثير   41اين طرح، 

گذاشته و مقادير کمترين فشار در مانيفولدهاي در اا  کار 

نوسان زياد داشته که دلي  آن اختلف ارتفات شديد اراضاي  

تغييارات کمتارين    0و  1، 5، 4هاي  ين طرح بود. در طرحا

فشار نسب  به ادار  فشاار مياانگين زيااد و سابب شاده      

از عاادد يااک دور شااوند، بااراي  ERFو  DCFپارامترهاااي 

بهبود پارامترهاي يادشده بايد فشار مانيفولدهاي هار رهعاه   

بردار باراي رعايا     تنظيم شوند که اين کار با آموزش بهره

هاي آبياري )رعاي  افظ رهعات آبيااري مهااب  باا     نوب 

دفترچۀ طرااي( و يا تعبيۀ فشارسنج براي مانيفولدها ميسار  

باودن مقاادير پارامترهااي     امناساب . باديهي اسا  ن  شود  مي

يادشده سبب کاه  راندمان پتانسي  کااربرد کمتارين رباع    

(PELQS)     و راناادمان کاااربرد کمتاارين ربااع(AELQS) 

( مقادير مياانگين فااکتور   3شود. محققان استان گلستان ) مي

طاارح  01تصااحيح دبااي و فاااکتور کاااه  راناادمان را در 

 0/1و  00/1ترتيااب  اي اسااتان يادشااده را بااه آبياااري رهااره

آمادۀ   دسا   اناد کاه تقريبااً مشاابه مقاادير باه       گزارش کرده

آزماااي  ااضاار اساا . مقااادير راناادمان پتانسااي  کاااربرد 

( متغيار  3 )طارح   0/00( تاا  0)طرح  4/40کمترين ربع بين 

ترتياب   شاده از نظار مقبوليا  باه     بوده اس . مقادير اشااره 

توزياع فشاار   غيرراب  ربو  و خو  هساتند، از داليا  آن   

( و توزيااع فشااار و  ERF= 0.54) 0نامناسااب در طاارح  

و  ERF= 0.94)  3يکنااواختي پخاا  مناسااب در طاارح  

EUS=93 باارداري برخااي  ( اساا . نبااود مااديري  در بهااره

فشاار در رهعاات    نشادن  کنتار   ) شاده  بررساي  هاي سامانه

هاااي آبياااري، کمبااود مهااارت  زدن نوباا  هاام مختلااد، بااه

شاوي نامناساب   و شس  ها و  چکان رهرهبردار، گرفتگي  بهره

فيلترها( سبب کااه  مقاادير رانادمان پتانساي  کااربرد و      

راندمان کاربرد کمترين ربع شده اس . محققان مختلد نيز 

بودن مقادير رانادمان پتانساي  کااربرد     دالي  مشابه براي کم

(. مقاادير رانادمان   01و  0، 3اناد )  کمترين ربع اراشاه کارده  

رد کمترين ربع در گلستان، اصافهان، خراساان   پتانسي  کارب

، 50، 10تاا   00، 14ترتياب   رضوي، مرند، اهر و دزفو  باه 

، 3درصد گزارش شاده اسا  )   0/00و  5/04تا  3/43، 01

( که مقاادير پاارامتر يادشاده در گلساتان،     4و  0، 01، 0، 0

آمادۀ   دسا   خراسان رضوي و اهر تقريباً مشاابه مقاادير باه   

 . مقادير راندمان کااربرد کمتارين رباع    آزماي  ااضر اس

( متغيار باوده اسا .    3)طارح   5/00( تاا  0)طارح   40بين 

مقادير راندمان کاربرد کمتارين رباع در گلساتان، اصافهان،     

، 30، 00ترتياب   خراسان رضوي، مرناد، اهار و دزفاو  باه    

درصد گزارش شده اس   0/00و  0/10تا  0/50، 00، 1/15

مقادير پارامتر يادشده در گلساتان  ( که 4و  0، 01، 0، 0، 3)

آمدۀ آزماي   دس  و خراسان رضوي تقريباً مشابه مقادير به

 ااضر اس .
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 شده گیری اندازه های دبی و فشار نتایج براساس ها سامانه ارزیابی پارامترهای. 4 جدول

رح
 ط
رۀ
ما
ش

 

MLIP (A) 
(at) 

MLIP (avg) 
(at) 

MLIP (min) 
(at) DCF ERF QS 

(l/h) 
EUS 

(percent) 
PELQS 

(percent) 
AELQS 

(percent) 

0 40/1 41/1 40/1 10/0 00/1 03 00 0/10 4/05 

0 00/1 03/1 00/1 10/0 03/1 1/00 01 10 3/04 

3 10/0 00/0 15/0 15/0 04/1 0/0 03 0/00 0/10 

4 05/1 00/1 50/1 00/1 00/1 1/0 01 0/10 10 

5 1/1 1/1 40/1 15/0 00/1 1/01 01 0/51 0/10 

1 15/0 00/0 05/1 11/0 05/1 0 01 03 5/00 

0 00/1 00/1 00/1 04/1 03/1 0/0 01 1/13 1/01 

0 0/0 3/0 30/1 10/0 54/1 0/4 00 4/40 40 

0 53/1 50/1 50/1 15/0 04/1 3/00 05 0/00 0/00 

 

 ها یكنواختی پخش خروجی وضعيت

)طرح  01از  ها ، مقادير يکنواختي پخ  سامانه5در جدو  

ترتياب در مارز    ( درصد متغير بوده که باه 1)طرح  01( تا 5

اناد. نتاايج نشاان     ضعيد و نسبتاً خو  و عالي ررار گرفتاه 

هاا   چکاان  ميانگين دبي کمترين رباع رهاره  دهد اختلف  مي

(Qn/4و ميانگين دبي رهره ) ها تقريباً  ها در بيشتر طرح کانچ

ها مرباو  باه متوساط     مناسب بوده و بيشتر مشکلت طرح

کمترين فشار در رهعات در اا  کار اسا . ايان مقادار از    

( اتمسفر تغيير کرده 0)طرح  3/0( تا 0 اتمسفر )طرح  41/1

مياانگين مقاادير   و نامناسب اس . محققان مناط  مختلد، 

اي  هاااي آبياااري رهااره   نهيکنااواختي پخاا  را در ساااما  

 011)در  00سااامانه(،  00)در  00ترتيااب  بااه شااده ارزيااابي

اند  )در هف  سامانه( درصد گزارش کرده 01و  03سامانه(، 

آماده از   دسا   که مقاادير او  و دو  تقريبااً باا مقاادير باه     

، 01، 3اناد )  آزماي  ااضر همخواني دارند و بقيه متفااوت 

د تغيياارات فشااار در طااو  دهاا (. نتااايج نشااان مااي0و  00

نامناسب و متوسط کمترين  0و  0، 1هاي  ها در طرح الترا 

ها مناسب و در بقياه نامناساب اسا      درصد طرح 10فشار در 

ها ادار  بايد ياک اتمسافر باشاد(،     )کمترين فشار او  الترا 

ها به دبي اسامي   درصد از طرح 10ها در  متوسط دبي چکاننده

سيار جزشاي اسا . داليا  مشاکلت     آنها نزديک و اختلف ب

   بيان شده اس . 5يادشده در رسم  ملاظات جدو  

 

های آبياری ميكارو بار    تأثير عملكرد نامناسب سامانه

 گياه

مقاادير يکناواختي   باودن   هاي آبياري ميکرو، کام  در سامانه

پخ ، رانادمان پتانساي  کااربرد کمتارين رباع و رانادمان       

عملکرد نامناساب ساامانه و    دهندۀ کاربرد کمترين ربع نشان

باارداري از آن اساا . مااديري   ضااعد در مااديري  بهااره

نامهلو  آ  و توزيع غيريکنواخا  آن تايثير فراواناي بار     

رشد و عملکرد گياهان دارد و موجب اختل  در متابوليسم 

 5شود. همان طور که در جدو   گياه و فرايند دروني آن مي

، 5، 4هاي  شده در طرح يشود، پارامترهاي ارزياب مشاهده مي

 .  نامناسب اس  که دالي  آن ربلً گفته شد 0و  0
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در اين آزماي  پارامترهاي فيزيکي باغات مورد ارزيابي 

گيااري نشاادند ولااي براساااس مشاااهدات عينااي، در  اناادازه

هاايي کاه پارامترهااي ارزياابي نامناساب باود شاک          طرح

ها  ظاهري درختان در سهح باغ غيريکنواخ  و عملکرد آن

درختاان زيتاون و در    0در طارح   راي مثاا  نامناسب بود، ب

درختان انار داراي عملکرد بسيار پايين بودند، اتي  5طرح 

، برگ درختان انار در مرداد ماه به کلي زرد رنگ 5در طرح 

بردار در رعايا  دور و سااع     عد  در  بهره شده بودند.

آبياري براساس آنچه در دفترچه طرااي اراشاه شاده باود و    

در  در کنتر  ساامانه فيلتراسايون و توزياع    همچنين عد  

تاارين دالياا  عملکاارد  فشااار نامناسااب در سااامانه از مهاام

 نامناسب و غيريکنواختي رشد و نمو گياهان بود.

 

 گيری  نتيجه

آمده از ارزيابي عملکرد فني و هيدروليکي نُاه   دس  نتايج به

درصاد   55سامانه آبياري نشان داد وضعي  فيلتراسايون در  

درصاد   11هاا در   ها مناسب بوده اس ، دبي خروجاي  طرح

ها اختلف محسوسي با دبي اسمي آنها نداشته اسا .   طرح

)مهلاو ( تاا    0/4ها باين   چکان ضريب تغييرات دبي رهره

ربااو ( درصااد متغياار بااود. مقااادير بااازده  )غيرراباا   0/00

ترتيب از  ربع به کمترين ربع و بازده کاربرد کمترين پتانسي 

درصاد متغيار بودناد و     5/00تا  40درصد و  0/00تا  4/40

درصد متغيار باود کاه     01تا  01مقادير يکنواختي پخ  از 

 گيرند. ترتيب در مرز ضعيد، نسبتاً خو  و عالي ررار مي به

شااده از دالياا  ضااعد   هاااي انجااا  براساااس بررسااي

اسيون نامناساب  ها، فيلتر  پارامترهاي ارزيابي در برخي از طرح

خاوردن فشاار ساامانه،     هم و به ها  در نتيجۀ گرفتگي خروجي

زماان نساب  باه آنچاه      طاور هام   اندازي رهعات بيشتر به راه

فشاار در رهعاات و در نتيجاه     نشدن کنتر  طرااي شده بود، 

هاي فرعاي، کمباود    توزيع نامناسب فشار در مانيفلدها و لوله 

 وري از سامانه بود. بهره بردار و نبود مديري  مهارت بهره

 منابع

 ارزياابي »، (0300).، ر ت سپاساخواه،  و  . ت لاي  اسن .0

 هااي  بااغ  ماوردي ۀ مهالعا  اي رهره آبياري هاي سيستم

 منابع و يکشاورز فنون و علو ۀ مجل .«دارا  مرکبات
 .00ا 03 (:0) 4 .يعيطب

 يآبيااار يهااا سيسااتم يابيااارز، (0303).، ا ذوالفقاااران .0

 ي.رضااو خراسااان اسااتان ۀميااو يهااا باااغ در يا رهااره

 مهندسااي و فنااي تحقيقاااتۀ سساارم نهااايي گاازارش

 .41301/03 کشاورزي،

، (0303).،   نيا ذاکري و ر. ت کياني  .، اسا   .، شاکر .3

 در اجراشاده  اي رهاره  آبياري هاي سامانه فني ارزيابي»

 افاظا   يهاا  پاووه   ۀنشري .«گلستان استان هاي باغ

 .004ا 010 (:4) 00 .خاك و آ 

، (0305).، س نصاب  برومند و ت. هوشمند  .، عشيري .4

 ۀمهالعا ( اي رهاره  آبيااري  هااي  ساامانه  فناي  ارزيابي»

 علاو  « .)دزفو  رجايي شهيد صنع  و کش  موردي:

 (:0) 30 .)پووهشاي  -علماي  ۀمجل( آبياري مهندسي و

 .00ا 00

 ،او  چ .اصو  و عملياات آبيااري  ، (0301).، ا عليزاده .5

 صفحه. 451 مشهد. ،)ت( رضا اما  دانشگاه انتشارات

 هااي  سيساتم  ارزياابي ، (0310).، ف مجاوري زاده راسم .1

 شارک   رضاوي  رادس  آساتان ، مشاهد ، مزارت آبياري

 .صفحه 300 بهنشر،

، (0300).، س اسالميان  و  . عهايي  .، زاده مصهفي .0

 ۀمنهقا  در اجراشاده  اي رهره آبياري هاي طرح ارزيابي»

 مقاالت مجموعه .«آنها اصلح امکان يبررس و اصفهان

 تهاران،  زهکشاي،  و آبيااري  ملاي ۀ کميت سمينار نهمين

  .310ا 000 ص: ،ايران
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 و فنااي بررسااي»، (0300).، ت راااشمي، و  . نوشااادي .0

 اسااتان در اي رهااره آبياااري هاااي سيسااتم هياادروليکي

اا  054 (:1) 4 .رانيا ا يزهکش و ياريآبۀ نشري .«فارس

014.  

 و ت. صادرالديني   اشارف   .، ا نااظمي  س.، اهري ولي .0

 عملکاارد فنااي ارزيااابي»، (0304).، ا هااريز مجنااوني

 ساتارخان  سد آبياريۀ شبک اي رهره آبياري هاي سيستم

 (:0) 0 .رانيا ا يزهکش و ياريآبۀ نشري .«اهر شهرستان

  .003ا 010

 ارزياابي »، (0300).، ح رضاايي  و ج. بهمن  ز.، يگانه .01

 .«مرند شهرستان هاي باغ برخي در اي رهره آبياري فني

 .411ا 440 (:4) 01 .پووه  آ  در کشاورزي ۀمجل
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Abstract 

Considering the critical conditions that have occurred in recent decades for water resources of the 

country, agricultural managers are considering developing micro-irrigation systems in agricultural lands, 

so for their sustainable development and utilization, the evaluation of these systems is necessary. In this 

regard, the technical and hydraulic performance of 9 irrigation systems in Isfahan province was evaluated. 

In this experiment, some field measurements were taken to obtain the required parameters for system 

evaluation. Assessments were made based on the SCS guidelines. The results obtained from the 

calculation of the evaluation parameters show that amounts of coefficient of emitter discharge variation 

(qvar) was less than 10% for 33% of the projects, ranging from 10 to 20% for 44% of the projects, and 

over 20% for the rest of the projects, qualified as favorable, acceptable and unacceptable, respectively. 

The amounts of distribution uniformity (DU), in 22% of projects was more than 90%, 55% between 80 to 

90% and the rest between 70 to 80%, qualified as excellent, good, and fairly good. The potential 

application efficiency of low quarter (PELQ) and application efficiency of low quarter (ALEQ) were 

between 42.4 to 78.1% and between 47 to 81.5%, respectively, which is moderate. Inappropriate pressure 

in blocks, deficient skills of the operators, dripper clogging, and lack of proper maintenance for filters, 

reduce PELQ and AELQ in some projects. 

Keywords: application efficiency, distribution uniformity, emitter discharge, operation. 
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