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ABSTRACT 

Studies have shown that irrigation efficiency is low in Iran and Khuzestan province. However, it is essential to 

increase irrigation efficiency and reduce irrigation water losses in the field according to the water resources 

status. The main purpose of this study was to evaluate the performance of furrow irrigation in the fields of 

Shahid Beheshti Agriculture and Industry Company in Dezful and to offer some proposed solutions using 

optimization of design parameters by WinSRFR model. Three fields in Deylam region and three fields in BC 

region were selected to determine the irrigation efficiency. The results showed that the deep percolation and 

runoff losses in the fields of Deylam region varied between 4.9 to 81.5% and 24.3 to 62.3%, respectively. These 

values were detemined at 3.2 to 49.2% and 5.6 to 62.3% in the fields of BC region, respectively. Overall, the 

results showed that the amount of runoff losses is more than the amount of deep percolation losses in all the 

studied fields in Deylam and BC regions. However, despite the high losses, some fields were under deficit 

irrigation and their water requirement efficiency was less than 100%. The application efficiency in all fields 

varied between 13-45%. Generally, investigations showed that the management of the amount and duration of 

irrigation was not appropriate; this is due to the lack of awareness of farmers about the amount of water needed 

and cut-off of the inflow at the appropriate time. After evaluating the current situation, the presentation of 

management solutions using the WinSRFR model showed that if proper management of the length, slope and 

flow rate to the furrows is done, the water application efficiency will be significantly increased 35.8% (from 

29.8% to 65.6%) and runoff losses decreased 49.7% (from 59.7% to 10%). 
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با استفاده از مدل های مديريتی ای در مزارع ذرت و ارائه راهکارای عملکرد آبياری جويچهارزيابی مزرعه

WinSRFR )مطالعه موردی: دزفول( 

 1و حامد ابراهيميان 1*راد، هادی رضايی1اميد رجا

 ایران. گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج،. 1
 (8/7/1399تاریخ تصویب:  -5/7/1399تاریخ بازنگری:  -15/6/1399)تاریخ دریافت: 

 چکيده

ویژه در استان خوزستان، نسبتاً پایین است. این در حالی راندمان آبیاری سطحی در کشور، به که نشان داده است هابررسی

هدف  وجه به وضعیت منابع آب کشور، امری ضروری است.است که افزایش راندمان آبیاری و کاهش تلفات آب آبیاری، با ت

ای در اراضی شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی دزفول و ارائه راهکارهای ارزیابی عملکرد آبیاری جویچهاصلی این مطالعه، 

در  بود. به منظور دستیابی به هدف، سه مزرعه WinSRFRسازی پارامترهای طراحی توسط مدل از طریق بهینهپیشنهادی 

 لمیمنطقه درع و رواناب در مزا ینشان داد که تلفات نفوذ عمق جینتاانتخاب شد.  BCمنطقه دیلم و سه مزرعه در منطقه 

 6/5 و ۲/۴9تا  ۲/3 بیترتبه BCدر مزارع منطقه  ریمقاد نیبود. ا متغیر درصد 3/6۲ تا 3/۲۴و  5/81 تا 9/۴ بین بیبه ترت

مقدار تلفات  BCنین نشان داد که در کلیه مزارع مورد بررسی در دو منطقه دیلم و نتایج همچ شد. نییدرصد تع 3/6۲ تا

بودند  تر از مقدار تلفات نفوذ عمقی است. این در حالیست که برخی مزارع با وجود تلفات باال، کم آبیاری شدهرواناب بیش

طور درصد متغیر بود. به13-۴5کلیه مزارع بین  درصد تعیین شد. راندمان کاربرد در 100و راندمان نیاز آبی آنها کمتر از 

ضوع این مو ،مناسب نبوده است بر اساس شکل و مشخصات اراضی مقدار و مدت آبیاری تیریکه مد ها نشان دادکلی بررسی

ت به دلیل عدم آگاهی آبیاران از مقدار آب مورد نیاز و عدم قطع جریان ورودی در زمان مناسب است. پس از ارزیابی وضعی

نشان داد در صورتی که مدیریت مناسبی بر طول، شیب و  WinSRFRبا استفاده از مدل  یتیریمد یهاارائه راهکارموجود، 

( افزایش و تلفات رواناب 6/65تا % 8/۲9)از % 8/35ها صورت پذیرد، راندمان کاربرد آب به میزان %دبی ورودی به جویچه

 یابد. می( کاهش 10به % 7/59)از % 7/۴9به میزان %

 سازی.شبیه راندمان کاربرد، آبیاری سطحی، نفوذ عمقی، رواناب،های کليدی: واژه
 

 مقدمه
امر سبب  نیدر کمربند خشک جهان قرار دارد و ا رانیکشور ا

که بخش آنجایی کننده باشد. ازآن نگران یمنابع آب تیشده تا وضع

به توجه  شود،یمصرف م یدر بخش کشاورز یاعظم منابع آب

به  یمهم و ضرور یراندمان آبیاری امر ءمصرف و ارتقا تیریمد

 یسطح آبیاری (.Soleimani and Hassanli, 2008) رسدینظر م

گونه تصور و این باشدیآبیاری م سامانه نیتریمیو قد نیترمتداول

 یازین دهیچیابزار و برنامه پ شرفته،یپ یکه به تکنولوژ شودیم

 نیدر ا یشده راندمان مطلوب سببموضوع  نینتیجه ا در ؛ندارد

مناسب  تیریو مد یطراح ق،یمشاهده نشود. شناخت دق سامانه

آبیاری شود  سامانه نیبهبود عملکرد و راندمان ا سبب تواندیم

(Alizadeh, 2004 .) 

 برای تخمین مطالعات انجام و اطالعات آوریجمع اهمیت

 کامالً  کشور در هارد آنعملک ارزیابی و آبیاری هایسامانه راندمان

 سطح در تواندمی اطالعات از این استفاده. است ضروری و واضح
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 و کشاورزی بخش موردنیاز آب ریزیدر برنامه شایانی کمک ملی

موجب  و باشد داشته آبیاری هایپروژه موفقیت افزایش درصد

 عبارتی به شود. کشور سطح در آبیاری راندمان اصالح و بهبود

و  ؤثرم عملکرد به دستیابی سامانه، عملکرد از ارزیابی نهایی هدف

 است.  ترمناسب مدیریت وسیله به کارآمد

Abbasi and Sohrab (2011)  گزارش کردند که از کلیه

ی اهای آبیاری، آبیاری جویچهمطالعات صورت گرفته روی سامانه

ها به خود اختصاص داده است درصد را نسبت به سایر روش 8/37

درصد  7/75و  6/۴8ترتیب ها بهندمان کاربرد و یکنواختی آنو را

 آب کاربرد راندمان متوسط Abbasi et al. (2017)گزارش شد. 

 0/56طور متوسط درصد )به 5/85 تا 5/۲۲را از  ایران در آبیاری

درصد متغیر  ۴6تا  36را از  کل آب آبیاری راندمان درصد( و

 ور،کش در آبیاری کل راندمان اند. همچنین میانگینگزارش نموده

 دودح متوسط) توسعه حال در کشورهای در آن میانگین با تقریباً

 یافته توسعه کشورهای از کمتر ولی است برابر( درصد ۴5



 2763 ... ر مزارعای دای عملکرد آبياری جويچهرجا و همکاران: ارزيابی مزرعه 

همچنین الزم به ذکر است که . است( درصد 60 حدود متوسط)

راندمان کل آبیاری، هر سال حدود  139۴تا سال  1375از سال 

بینـی شـده در برنامـه هـای مقـادیر پـیش بق بادرصد مطایـک 

ای کشور رشـد داشته است. از علل مهم افزایش راندمان توسعه

توان به تجهیز و نوسازی اراضی، افزایش میزان میدر این دهه 

بردارن درباره مسایل آب و خاک، گسترش های بهرهآگاهی

 اشاره کرد.  های آبیاری نوینهای آبیاری و توسعه سامانهشبکه

وص ارزیابی راندمان آبیاری مختلفی در خص مطالعات

 نزلندیکوئدر  Smith et al. (2005)ای انجام شده است. جویچه

 ریای که زمورد آبیاری جویچه 79 یرو عیبا مطالعات وس ایاسترال

طور و به 100تا  17کشت پنبه قرار داشتند راندمان کاربرد را 

 یابیارزKanuni (2007)  اند.دهدرصد گزارش کر ۴8متوسط 

مختلف در منطقه  یهاتیریای تحت مدراندمان آبیاری جویچه

راندمان  یابیپژوهش، ارز نیمغان را مورد مطالعه قرار داد. در ا

ا ب یو دولت یمختلف خصوص یهاتیریای تحت مدآبیاری جویچه

ذرت و چغندرقند انجام شد. متوسط بازده کاربرد آب  یهاکشت

 بیترتبه یو خصوص یبخش دولت تیریمزرعه ذرت تحت مد یبرا

 تیریو مد یباال بودن نفوذ عمق درصد برآورد شد. 3/65و  9/۲۴

بودن راندمان آبیاری در  نییپا لینامناسب آبیاری در مزرعه از دال

با هدف  Riahifarsani et al. (2014) منطقه مغان گزارش شد.

ی در مزارع تحت کشت اآبیاری جویچه یهاستمیس یابیارز

و  رزایخانم یهازمینی در دشت بروجن و ذرت در دشتسیب

 نیو راندمان کل آبیاری در ا تیکاربرد، کفا یهاشهرکرد، راندمان

 اندمانمتوسط ر قیتحق نیها را مورد مطالعه قرار دادند. در ادشت

ر دبه ترتیب ای آبیاری جویچه هایسامانه تیکاربرد آب و کفا

 ۴1/55 رزا،یدرصد، در دشت خانم ۲۲/98و  ۲7/۴9جن، دشت برو

درصد گزارش  ۲۴/8۴و  ۴1/61درصد و در دشت شهرکرد، ۲/60و 

دو روش  سهیمنظور مقابهکه  Kifle et al. (2008)در تحقیق شد. 

و  نیرباالتانجام شده بود،  وستهیپ یو آبیاری با دب یآبیاری موج

و  نیترشیدرصد، ب ۴6و  60 زانیترین راندمان کاربرد به مپایین

و  نیدرصد و باالتر 68و  87 زانیبه م یکنواختی عیتوز نیترکم

درصد گزارش شد.  78و  89 زانیبه م رهیترین راندمان ذخپایین

Roldán-Cañas et al. (2015) و  فیمنظور توصبه یدر پژوهش

رد ، متوسط بازده کارببولیویدر  گزاگیای زآبیاری جویچه یابیارز

مزرعه تحت آبیاری  10در  یو تلفات نفوذ عمق ی، رواناب سطحآب

درصد اعالم کردند، فقدان  17/1۴و  36/68، ۴7/17 بیترتبه

ای آبیاری جویچه سامانهنامناسب  یاجراکارآمد و  تیریمد

بودن بازده گزارش  نییدر منطقه مورد مطالعه سبب پا گزاگیز

به بررسی  Nahvinia et al. (2019)در مطالعه دیگر  شده است.

های راندمان آبیاری در شبکه حمودی خوزستان شاخص

و  53، 68راندمان توزیع، کاربرد و کل شبکه به ترتیب پرداختند. 

درصد برآورد شد که بیانگر عملکرد پایین آبیاری در شبکه  ۴۴

 مدیریت ضعیف آبیاری در منطقههمچنین  .استآبیاری حمودی 

زیاد آب به شبکه، نیاز خالص  علیرغم تحویل حجم سبب شده

 .نشودتأمین  محصوالت

 ایجویچه آبیاری عملکرد و بازده ارتقاء هایراه از یکی

 سطحی آبیاری هایمدل. است سازیشبیه هایاز مدل استفاده

هستند  سطحی آبیاری هایروش ارزیابی و برای طراحی ابزاری

(Abbasi, 2013) .آبیاری یک نتوامی هامدل این از استفاده با 

 آن ورودی عوامل تغییر با و طراحی نموده و سازیشبیه را کامل

 یکنواختی و بازده به باشندنیز می طراحی عوامل حقیقت در که

 Beykzadeh et al. (2014) .یافت دست آبیاری امر در باالیی

و زمان آبیاری در  یورود انیجر زانیم یسازنهیمنظور بهبه

 جیکامل، نتا کینامیدرودیاستفاده از مدل های با آبیاری جویچه

آبیاری ارائه دادند که با اعمال  یزیربرنامه نهیدر زم یقابل قبول

 یورود یپارامترها یسازنهیبه نیمتفاوت و همچن یوهایسنار

به  یابیآبیاری و دست تیریمد یتوان در جهت ارتقامی مزرعه

 .WU et al. نظر گام برداشت مورد عیتوز یکنواختیراندمان و 

سازی آبیاری در شبیه SIRMODدقت مدل  یبه بررس (2017)

ای ثابت و هچهیمنظور در دو حالت جو نیبد .ای پرداختندجویچه

 ریسازی نمودند و با مقاد( را شبیهDUآب ) عیراندمان توز ر،یمتغ

با  هاسازیکردند که شبیه انیقرار دادند و ب سهیمورد مقا یواقع

 Bautista در هر دو حالت انجام شده است. یبسمنا اریدقت بس

et al. (2009)  مدلWinSRFR سامانهعملکرد  یابیرا به منظور ارز 

 دهاستفا یکیدرولینفوذ و زبری ه اتیخصوص نیو تخم ارییآب

 ودب خواهد قادرمدل  نیا که داد نشان قیتحق نیا جینتا. نمودند

 ودشیم نهیبه باًیتقرعملکرد  به منجر که را ییهاحل راه دامنه تا

 با شترییب یند که همخوانیبرگز را یحل راه و کرده تجسم

 Heydari and Abbasi .باشد داشته ییاجرا هایتیمحدود

سازی پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری با با بهینه (2014)

در شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر در  WinSRFR استفاده از

 ابعاد قطعات بهه رسیدند که اگر استان خوزستان به این نتیج

و  یشامل دب یاریآب تیریو مد یطراح یپارامتر ها ریهمراه سا

 یاریبه طور مناسب انتخاب شود، با روش آب یاریمدت زمان آب

 یمناسب کاربرد آب در مزرعه حت یهابه راندمان ینوار یسطح

 WinSRFRمدل  بررسی با قابل دستیابی است. درصد 70باالتر از 

 از مناسبی سازیشبیه مدل که کردند دیگری گزارش ققینمح

 آبیاری در آب مدیریت آن برای از و داده انجام مزرعه هایداده

(. Nie et al., 2014نمود ) توان استفادهمی خوبی به سطحی

سازی آبیاری به بررسی و بهینه Tafteh et al. (2017)مطالعه 
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ختند. نتایج نشان داد اگر پردا WinSRFRنواری با استفاده از مدل 

پارامترهای موثر از قبیل عمق و زمان آبیاری، طول و عرض نوار، 

 50دبی ورودی به درستی صورت گیرد، راندمان کاربرد آب تا 

درصد افزایش خواهد یافت. محققان مختلف به قابلیت و کارایی 

آب  کاربرد در دستیابی به راندمان WinSRFRقابل قبول مدل 

ارزیابی سناریوهای مختلف با تغییرات دبی، شیب، ابعاد  مطلوب با

ای، نواری و کرتی های جویچهو سایر اجزای مرتبط بر در آبیاری

 ,Eldeiry et al., 2005; Gillies et al., 2008اند )اشاره کرده

Navabian et al., 2009 Bautista et al., 2012; Taghizadeh et 

al., 2013 Mokari Gahroodi et al., 2013 Valipour and 

Montazar, 2012;.) 

های کشاورزی ترین قطباستان خوزستان یکی از مهم 

ای در تنها در حال حاضر نقش تعیین کنندهکشور است که نه

تولید محصوالت کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی دارد، بلکه با 

عه سبدیل در توها و استعدادهای بالقوه نقشی بیتوجه به ظرفیت

ها نشان داده از طرفی بررسی آینده کشاورزی کشور خواهد داشت.

 های اینو صنعت راندمان آبیاری سطحی در اکثر کشتاست که 

استان پایین بوده و تلفات آب زیاد است. کشت و صنعت شهید 

شت و ک شرکتبهشتی دزفول نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

 و یمهم کشاورز یهااز قطب یکی ی دزفولبهشت دیصنعت شه

است که ارزیابی راندمان و عملکرد آبیاری  ی در کشورباغبان

ه رد توجه واقع نشدبه اندازه کافی موتاکنون  یاراض نیدر اسطحی 

، بنابراین این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد آبیاری است

ای در اراضی این کشت و صنعت انجام شد. سپس به جویچه

سازی آبیاری پیشنهاداتی با استفاده از بهینهبهبود عملکرد  منظور

  ارائه شد. WinSRFRپارامترهای طراحی توسط مدل 

 هامواد و روش

 ایآزمايشات مزرعه

عملکرد آبیاری  بررسی با هدف 1396پژوهش در سال  این

 صنعت و کشت ذرت مزارع ارزیابی راندمان آن، در و ایجویچه

و صنعت  کشتزراعی  شد. اراضی شهید بهشتی دزفول انجام

جنوب  یلومتریک 13واقع در  BCدر مناطق  یبهشت دیشه

جنوب شهرستان  یلومتریک ۴5در  لمیو د مشکیشهرستان اند

 همزرع سه آبیاری، راندمان تعیین واقع شده است. بمنظوردزفول 

 سه مزرعه هر در و BC منطقه در مزرعه سه و دیلم منطقه در

 ابانتخ در. گرفت قرار بررسی و ابیارزی مورد و شد انتخاب جویچه

 ،تصادفی انتخاب اصل از جمله: رعایت مختلفی عوامل نمونه مزارع

 از هاستفاد و ارزیابی عملیات بودن پذیر امکان مزرعه، نبودن آیش

آبیارها مد نظر قرار گرفت. به منظور بررسی  سر و زارعین تجربیات

آبیاران نظیر  آبیاری مدیریت درو ارزیابی وضع موجود شبکه، 

 نشد.  نظری هیچگونه اعمال زمان، مدت و مقدار آبیاری

در هر مزرعه ابتدا مشخصات فیزیکی مزارع شامل بافت 

ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم، طول و شیب خاک، رطوبت 

(. مزارع انتخابی با نام دریچه آبرسان 1جویچه تعیین شد )جدول 

یق هم با همان نام معرفی شوند که در این تحقآن شناخته می

 اند.شده

 هامشخصات مزارع انتخابی کشت صنعت شهيد بهشتی و بافت خاک آن -1 جدول

 بافت خاک شیب جویچه (mطول جویچه ) شماره آزمایش کد مزرعه منطقه
 ظرفیت زراعی

 )درصد حجمی(

 پژمردگی دائم

 )درصد حجمی(

 دیلم

1۴8 - f۲ 

1 ۲30 00۲/0 Si.C.L 8/35 0/۲0 

۲ ۲30 00۴/0 Si.C.L 8/35 0/۲0 

3 1۲0 007/0 Si.L 0/30 0/15 

150 – f5 

1 300 003/0 Si.L 0/30 0/15 

۲ 330 00۲/0 Si.L 0/30 0/15 

3 330 00۲/0 L 7/۲6 7/11 

 1 ۴۲0 00۲/0 Si.L 0/31 0/1۴ 

15۴ – f6 
۲ ۲30 00۲/0 Si.L 0/30 0/15 

3 ۲30 00۲/0 Si.L 0/30 0/15 

BC 

۲/16 – f۴ 

1 350 003/0 Si.C.L 8/35 0/۲0 

۲ 370 00۲/0 Si.C.L 8/35 0/۲0 

3 370 00۲/0 Si.C.L 8/35 0/۲0 

10– f3 

1 ۲60 00۲/0 Si.L 0/30 0/15 

۲ ۲60 003/0 Si.L 0/30 0/15 

3 ۲70 00۲/0 L 7/۲6 7/11 

1/18 – f3 

1 ۴۴0 00۴/0 Si.C.L 8/35 0/۲0 

۲ ۴۴0 00۴/0 Si.C.L 8/35 0/۲0 

3 ۴50 00۴/0 Si.C.L 8/35 0/۲0 
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 از روش مطالعه، مورد اراضی خاک بافت تعیین برای

های برداشت شد. نمونه استفاده بافت خاک مثلث و هیدرومتری

تعیین بافت خاک  برایمتر، سانتی 30شده از عمق صفر تا 

 و استفاده شد. مقدار رطوبت خاک در نقطه ظرفیت زراعی

 بر اساس بافت خاک دائم با استفاده از جداول موجود دگیپژمر

 به فواصل جویچه طولبا تقسیم  (.Alizadeh, 2004تعیین شد )

اندازه  پسروی پیشروی و هایزمان این نقاط، میخکوبی و متری 10

 شیب متوسط شاخص، و نیوو دوربین استفاده از با گیری شد.

ها برای یک واقعه ارزیابیو  گیریشد. اندازه محاسبه جویچه طولی

 همچنین برای جویچه( انجام شد. آبیاری با سه تکرار )سه

تیپ دو استفاده   WSCو خروجی از فلوم ورودی دبی گیریاندازه

های مدل و همچنین محاسبات نفوذ عمقی با استفاده از داده شد.

حجم آب ورودی و خروجی و پس از تعیین ریاضی تعیین شد. 

ذخیره شده در منطقه ریشه گیاه، نفوذ عمقی برآورد نیز مقدار آب 

یری گگیری مستقیم اندازهنمونهعمق توسعه ریشه گیاه با  شد.

شد. به طوری که وقتی خاک خیس بود، چند نقطه در اطراف 

 گیری شد.گیاه حفر شد و عمق توسعه ریشه گیاه اندازه

 - کوستیاکف نفوذ معادله تخمین پارامترهای منظوربه 

 نفوذ سرعت تعیین در خروجی-ورودی از روش (،1وئیس )رابطه ل

ای های زمان پیشروی جریان و روش دو نقطهنهایی خاک و از داده

شد  استفاد a و k در تعیین ضرایب( L5/0 و L)الیوت و واکر 

(Elliott and Walker, 1982.) 

𝑍 (1)رابطه  = 𝑘𝑡𝑎 + 𝑓0𝑡 + 𝑐    

وذ کرده در واحد طول جویچه حجم آب نف zکه در آن، 

(1-.m3m ،)t ( زمان نفوذ آب در هر نقطهmin ،)0f   سرعت نفوذ

ضرایب  cو  a ، k( و ضرایب min1-.m3m.-1نهایی آب در خاک )

ثابت معادله نفوذ است. نفوذ تجمعی و حجم آب نفوذ یافته در 

های پیشروی و طول جویچه با استفاده از معادله نفوذ و زمان

های برداشت شده، با استفاده از داده محاسبه شد.پسروی 

 های ارزیابی عملکرد آبیاری زیر محاسبه شد:شاخص

ی از راندمان آبیاری است، امجموعهراندمان کاربرد که زیر 

دهنده نسبت آب ذخیره شده در منطقه ریشه به کل مقدار نشان

رت صوبه توانمیآب تخلیه شده به مزرعه است. لذا این پارامتر را 

 :(Qasemzadeh Majari, 1998معادله زیر ارائه نمود )

𝐸𝑎 ( ۲)رابطه  =
𝑉𝑟𝑧

𝑉𝑖𝑛

 

حجم )در  ایکل عمق )در واحد عرض(  ،rzV که در آن:

ت کمبود رطوب نیو تأم ینیگزی( آب آبیاری که جاجویچهفاصله 

حجم  ایکل عمق )در واحدعرض(  inV  خاک قبل از آبیاری است.

 )در فاصله جویچه( آب آبیاری که به مزرعه وارد شده است.

راندمان نیاز آبی یا همان راندمان ذخیره شاخصی برای 

ارزیابی توانمندی آبیاری در برآورده ساختن میزان کمبود رطوبت 

در منطقه ریشه است یا اینکه آبیاری تا چه حد توانسته است 

، توجه به این مفهوم کمبود رطوبت منطقه ریشه را تأمین کند. با

 Riahifarsani) شودیمصورت زیر تعریف معیار عملکرد فوق به

et al., 2014:) 

𝐸𝑟 (3)رابطه =
𝑉𝑟𝑧

𝑉𝑅𝑍
=

𝑉𝑟𝑧

𝑍𝑟𝑒𝑞×𝑊×𝐿
      

rzV )کل عمق )در واحد عرض( یا حجم )در فاصله جویچه ،

 رطوبت خاک قبل آب آبیاری که برای جایگزینی و تأمین کمبود

 از آبیاری نیاز است.

(، نشان دهنده نسبت حجم آب DUیکنواختی توزیع آب )

نفوذ کرده در چارک پایین زمین به میانگین حجم آب نفوذ کرده 

صورت معادله زیر در نقاط مختلف جویچه است. این پارامتر به

 :(Qasemzadeh Majari, 1998شود )تعریف می

𝐷𝑈 ( ۴)رابطه  =
𝑉𝐿𝑄

𝑉ˉ
     

𝑉𝐿𝑄 ، حجم آب نفوذ کرده در چارک پایین زمین وV ،

 میانگین حجم آب نفوذ کرده در نقاط مختلف جویچه است.

از آب آبیاری است که به  یجزئ( DPR) ینفوذ عمق نسبت

از  شهیمنطقه ر ریاز ز یصورت نفوذ عمقمزرعه نفوذ کرده و به

 :(Qasemzadeh Majari, 1998) شودیخارج م اهیدسترس گ

𝐷𝑃𝑅 (5)رابطه  =
𝑉𝑑𝑝

𝑉𝑖𝑛

 

dpV،  )عمق آب )در واحد عرض( یا حجم )در فاصله جویچه

 .کندیمآبی که به زیر منطقه ریشه نفوذ 

( نیز جزئی از آب آبیاری است TWRنسبت رواناب پایاب )

. این ابدییمصورت رواناب در پایین دست مزرعه جریان که به

ر کمی عملکرد آبیاری با معادله زیر قابل محاسبه است معیا

(Qasemzadeh Majari, 1998): 

𝑇𝑊𝑅 (6)رابطه  =
𝑉𝑡𝑤

𝑉𝑖𝑛

 

twV )عمق آب )در واحد عرض( یا حجم )در فاصله جویچه ،

 صورت رواناب پایاب در انتهای مزرعه جریان دارد.آبی که به

 WinSRFRافزار نرم

ها استفاده شد. برای طراحی بهینه جویچه WinSRFR از مدل 

سازی، مدل واسنجی شد. بدین منظور کاهش خطاهای شبیهبه

منظور پارامترهای مورد نیاز مدل )دبی ورودی، زمان قطع جریان، 

طول زمین، نوع آبیاری سطحی، شیب طولی زمین، مشخصات 

سطح مقطع جریان و مشخصات نفوذ( به مدل معرفی شد. بعد از 

سازی توسط مدل و براساس اطالعات موجود مراحل، شبیه این
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های انجام شد. سپس برای واسنجی و منطبق شدن منحنی

دل بینی مپیشروی، پسروی و حجم آب نفوذ یافته حاصل از پیش

گیری شده در مزرعه پارامترهای نفوذ و مقدار ضریب زبری و اندازه

بعد از اعمال تغییر بر  مانینگ مورد بازبینی و تغییر قرار گرفتند و

 WinSRFRروی این پارامترها، مدل واسنجی شد. سپس از مدل 

ی طوربرای تخمین راندمان کاربرد و مدت آبیاری استفاده شد به

که طراحی برای شرایط حداکثر توسعه ریشه گیاه ذرت انجام شده 

است. عوامل مختلفی از جمله طول و شیب جویچه، دبی ورودی 

در افزایش راندمان و کاهش مصرف آب اهمیت  و زمان آبیاری

فراوانی دارد. برخی از این پارامترها نظیر شیب زمین معموالً قابل 

 نظر گرفته شد.  عنوان پارامتری ثابت درتغییر نیستند، لذا به

 مختلف طیثابت و شرا یدب کیمتناسب با  چهیطول جو 

ین زده تخمآبیاری متناسب با آن  مدتشد و  نییتع یامزرعه

شد. بدین منظور از مقادیر ضرایب نفوذ، شیب و ضریب زبری 

هر مزرعه استفاده شد تا بتوان  ( درمیانگین سه آزمایش )جویچه

برای هر مزرعه پیشنهادی مناسب ارائه نمود. در تعیین دبی 

ها چند نکته در نظر گرفته شد. دبی انتخابی ورودی به جویچه

های مختلف مقدار را که در بافتمناسب با نوع بافت خاک باشد چ

دبی ورودی در میزان راندمان آبیاری بسیار مؤثر است. برای انجام 

این کار از رابطه حداکثر دبی غیرفرسایشی ارائه شده توسط 

Alizadeh (2004)  استفاده شد. عالوه بر آن تالش شده تا دبی و

ر دترین تغییر طول مزرعه به شرایط موجود نزدیک باشد تا کم

شکل مزارع و سایر پارامترهای هیدرولیکی صورت پذیرد. 

دبی ورودی به مزرعه مقداری مشخص باشد که توسط همچنین 

در نهایت برای انتخاب سیفون برای هر جویچه قابل تأمین باشد. 

ای انتخاب گردد که باالترین بهترین گزینه، سعی شد گزینه

لی مزرعه را داشته راندمان کاربرد و تطابق پذیری با شرایط فع

 باشد. 

 نتايج و بحث

 اجزای بيالن آب

راندمان کاربرد  ،یاریآب سامانهمشخص کردن کارکرد  منظوربه

ات و درصد تلف یدرصد تلفات نفوذ عمق ،یآب ازیراندمان ن ،یاریآب

( و در سه تکرار BCو  لمیمزرعه از هر منطقه )د سهرواناب در 

حجم آب ها، این شاخصپیش از بررسی شد.  نییتع( چهی)جو

رواناب و کل حجم آب  ،ینفوذ عمق شه،یشده در منطقه ر رهیذخ

( ارائه ۲برآورد شد که نتایج در جدول ) هاچهیدر جو افتهینفوذ 

زده شده  نیگیری و تخماندازه یپارامترها( 3شده است. جدول )

مزارع مورد بررسی در کشت و صنعت شهید بهشتی را نشان در 

یج نشان داد در کلیه مزارع مورد بررسی در دو منطقه دهد. نتامی

تر از مقدار تلفات نفوذ عمقی مقدار تلفات رواناب بیش BCدیلم و 

 ۲f-1۴8 در مزرعه لم،یدر منطقه د(. به طوریکه 3است )جدول 

 اهیگ اریدرصد آب مصرف شده در اخت11-15 نیب چهیدر هر جو

 از دسترس گیاه خارج ای مختلفهآن به شکل یگرفته و مابق رارق

کل درصد 17-۴1 نیها بچهیدر جو5f-150 شده است. در مزرعه

-6f قرار گرفته است و در مزرعه اهیمورد استفاده گآب ورودی 

واقع شده است. در  دیمف یدرصد از کل آب ورود 8-۴۲ نیب15۴

-3fمزرعه درصد، در  ۴۲-50 نیب ۴f۲/16 مزرعهدر  BCمنطقه 

درصد  ۴1-۴7 نیب 3f-1/18مزرعه در و درصد  ۲7-33 نیب 10

قرار گرفته است و  اهیگ اریدر اخت چهیبه جو یاز کل آب ورود

همچنین با کاهش خارج شده است.  اهیآن از دسترس گ یمابق

طول جویچه، تلفات رواناب روند افزایشی داشته و مدت زمان 

پیشروی آب کاهش یافت. با افزایش میزان آب کاربردی، مقدار 

مجموع تلفات نفوذ عمقی و رواناب( افزایش پیدا کرد تلفات )

های عمقی کف ترک خوردگی 6f-15۴ (. در مزرعه3و  ۲)جداول 

جویچه باعث کاهش شدت جریان آب در انتهای جویچه و در 

نهایت کاهش رواناب خروجی و افزایش نفوذ عمقی شد که با نتایج 

Hamdi Ahmadabad et al., (2016)  وMorris et al. (2015) 

  مطابقت دارد.

 تیریدهد که مدوضوح نشان میبه (۲طور کلی جدول )به

. این موضوع به دلیل عدم مقدار و مدت آبیاری مناسب نبوده است

آگاهی زارعان از مقدار آب مورد نیاز و عدم قطع جریان در زمان 

حجم آب  از،یحجم آب مورد ن یکه با بررس چرامناسب است. 

شود که در در خاک مشخص می افتهیب نفوذ و مقدار آ یورود

 حجم آب مورد نیازبرابر  حجم آب ورودی چندین  اکثر مزارع

 آبیاری ناخواسته صورتو کمنشده  نیتأم اهیگ یآب ازیاما ن ،است

 شده است. لیبه رواناب تبد چهیبه جو یو اکثر آب ورود گرفته

 خدادراقع و و در شهیاست که عمق توسعه ر ینکته ضرور نیا انیب

د درص نییدر تع یادیز اریبس تیاهم در طول فصل رشد آبیاری

  .تلفات دارد

 های ارزيابیشاخص

ان ، راندمتلفات روانابی، تلفات نفوذ عمق محاسبه درصدنتایج 

ی ذرت در کشت و در مزارع انتخاب نیاز آبی و راندمان کاربرد

شان ن جینتا .ه است( ارائه شد1) شکلدر  صنعت شهید بهشتی

 بیترتبه لمیمنطقه درع و رواناب در مزا یداد که تلفات نفوذ عمق

 ( ،5f-150)مزرعه  9/59و  6/13 (،۲f-1۴8)مزرعه  5/81، 9/۴

در مزارع  ریمقاد نیدرصد بود. ا( 6f-15۴)مزرعه  3/۴9، 1/5

-3f) 9/5۲ و ۲/3(، ۴f-۲/16) ۲/۴9، 7/5 بیبه ترت BCمنطقه 

10،) 6/5 ،3/6۲ (3f-1/18 )شد.  نییصد تعدرGudissa and 
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Edossa (2014) وet al.  Unlu (2007) زانیمتوسط مترتیب به 

 درصد 7و  5/19 وستهیپ یآبیاری با دب یرا برا یتلفات نفوذ عمق

تر شیب اریبسدر مزارع مورد مطالعه  گزارش کردند. تلفات رواناب

 رواناب یتلفات باال لیجمله دال از. است یاز تلفات نفوذ عمق

اال و ب یمزرعه، دب ادیز بیش، ارانیآب قیدقریتوان به آبیاری غمی

فت خاک و با بیکه ش ییاز آنجابنابراین اشاره نمود.  نیبافت سنگ

بر اساس بافت خاک و شیب  دیدر هر مزرعه نسبتاً ثابت است، با

صورت گیرد  ی و طول جویچهورود یدب تیریکنترل و مد مزرعه،

 ;Walker and Skogerboe, 1987) نمود یریتلفات آب جلوگ تا از

Alizadeh, 2004; Chen et al., 2012).
 

 BCهای مورد بررسی در مناطق ديلم و حجم آب مورد نياز، ورودی، نفوذ يافته، رواناب، نفوذ عمقی و ذخيره شده در منطقه ريشه گياه در جويچه -2جدول 

 مشخصات مزرعه
شماره 

 آزمایش

حجم آب 

 موردنیاز
 ب ورودیحجم آ

حجم آب نفوذ 

 یافته
 حجم رواناب

حجم نفوذ 

 عمقی

شده در حجم آب ذخیره

 منطقه ریشه

 (mm)  نام مزرعه منطقه

 دیلم

1۴8-f۲ 

1 6/39 8/۲61 5/39 ۴/۲۲۲ 0 5/39 

۲ 6/39 3/366 ۴/93 8/۲7۲ 9/53 6/39 

3 5/37 6/۲36 ۲/35 ۴/۲01 0 ۲/35 

150-f5 

1 5/5۲ 5/۲39 8/91 7/1۴7 3/39 5/5۲ 

۲ 5/5۲ 7/313 3/1۲9 ۴/18۴ 8/76 5/5۲ 

3 5/5۲ 8/1۲۲ 0/50 9/7۲ 0 0/50 

15۴-f6 

1 0/30 ۴/70 8/۴3 6/۲6 8/13 30 

۲ 0/30 5/378 9/156 6/۲۲1 8/1۲6 30 

3 0/30 9/197 ۴/69 ۴/1۲8 5/39 30 

BC 

16٫۲-f۴ 

1 3/63 ۲/111 1/۴7 1/6۴ 0 1/۴7 

۲ 3/63 5/1۲8 1/57 ۴/71 0 1/57 

3 3/63 0/1۲6 5/8۲ 5/۴3 ۲/19 3/63 

10-f3 

1 5/101 3/137 ۲/56 ۲/81 0 ۲/56 

۲ 5/101 7/۲09 1/93 5/116 0 1/93 

3 0/100 ۲/۲15 ۴/1۲0 8/9۴ 8/15 6/10۴ 

18٫1-f3 

1 ۴/37 7/1۲۴ ۴/37 ۴/87 0 ۴/37 

۲ ۴/37 ۲/7۲ ۴/19 8/5۲ 0 ۴/19 

3 0/38 ۴/96 ۲/5۴ ۲/۴۲ 3/3۴ 9/19 

 

 مزارع مورد بررسی در کشت و صنعت شهيد بهشتیزده شده در  نيگيری و تخماندازه یپارامترها -3جدول 

عمق 

 ریشه

(m) 

زمان 

 پیشروی

(min) 

زمان کل  (cm) *مشخصات مقطع

 آبیاری

(min) 

زمان قطع 

 جریان

(min) 

 ضرایب نفوذ
ضریب 

 زبری

شماره 

 آزمایش

 نام زمین

maxy mint midt axmt 
f0 

)m3/m/

mina( 

K 
)m3/m/

min( 

a 
(-) 

 منطقه شماره مزرعه

5/0 ۲/۲۲ 8/5 10 ۲0 30 0/۴6۴ 0/۴37 0/10 0/5 30/0 030/0 1 

1۴8-f۲ 

 دیلم

5/0 5/۲6 9/5 10 ۲0 30 3/5۲7 3/۴97 0/10 ۴6٫8 50/0 035/0 ۲ 

5/0 0/۲1 7/5 10 ۲0 30 3/369 5/350 0/10 0/50 15/0 0۴0/0 3 

7/0 5/88 0/6 10 ۲0 30 8/686 7/638 0/9 0/80 30/0 0۴8/0 1 

150-f5 7/0 3/111 5/5 10 ۲0 30 8/58۴ 0/5۲9 5/8 0/1۴ 60/0 0۴8/0 ۲ 

7/0 5/151 0/6 10 ۲0 30 5/600 0/569 0/11 0/15 60/0 030/0 3 

۴/0 1/۲79 8/5 10 ۲0 30 1/70۲ 0/617 0/7 0/36 ۴3/0 030/0 1 

15۴-f6 ۴/0 5/۴۲ 0/6 10 ۲0 30 0/588 0/56۲ 0/۲0 0/33 58/0 035/0 ۲ 

۴/0 ۲/5۴ 3/6 10 ۲0 30 0/530 5/501 0/15 0/60 18/0 030/0 3 

8/0 0/75 0/6 10 ۲0 30 0/5۴۲ 0/۴5۲ 0/1۴ 0/35 01/0 0۴5/0 1 

16٫۲-f۴ 

BC 

8/0 0/113 1/6 10 ۲0 30 573٫6 0/5۲۴ 0/10 0/55 30/0 030/0 ۲ 

8/0 0/165 9/5 10 ۲0 30 5/6۲9 0/580 0/16 0/60 30/0 0۴0/0 3 

8/0 0/88 0/6 10 ۲0 30 5/۴80 0/398 0/10 0/100 10/0 030/0 1 

18٫1-f3 8/0 5/90 0/6 10 ۲0 30 0/۴90 0/398 0/8 0/55 01/0 0۴0/0 ۲ 

8/0 ۲/1۴1 8/5 10 ۲0 30 ۲/51۲ 0/۴۴5 0/10 0/100 31/0 0۴5/0 3 

8/0 ۴/8۴ 1/6 10 ۲0 30 0/560 0/۴83 0/8 0/35 10/0 0۴0/0 1 

10-f3 8/0 0/77 0/6 10 ۲0 30 0/570 0/۴83 0/1۲ 0/50 ۲0/0 030/0 ۲ 

8/0 0/1۲0 9/5 10 ۲0 30 0/53۲ 0/۴70 0/1۲ 0/50 ۴3/0 0۴0/0 3 

* 
maxY ،حداکثر عمق جویچه :mint ،عرض کف جویچه :midt ،عرض میانی جویچه :maxtعرض باالی جویچه : 
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( در مزارع مورد بررسی در TWR( و رواناب )DPR(، تلفات نفوذ عمقی )DU(، يکنواختی توزيع )rE(، راندمان نياز آبی )aEميانگين راندمان کاربرد ) -1شکل 

 در کشت و صنعت شهيد بهشتی BCمناطق ديلم و 

 

راندمان  نامطلوب تیوضعدهنده نتایج این مطالعه نشان

طوری که است. به BCو  لمیمنطقه د یتخابکاربرد آب در مزارع ان

درصد و در  ۴/۲6تا  6/13مقادیر راندمان کاربرد در مزارع دیلم از 

 لیترین دالاز مهمدرصد متغیر بود.  6/۴5تا  9/3۲از  BCمزارع 

با  سهیدر مقا BCمزارع منطقه در  راندمان کاربرد باالتر بودن

ی رودمقدار آب و نیز بیشتر و اهیگ شهیعمق توسعه ر ،لمیمنطقه د

از آنجا که هر مزرعه  (.1و شکل  3جدول )است ها چهیبه جو کمتر

تواند در می اریآبکه  دهدآبیار مشخصی دارد، نتایج نشان می

 افیا یکاهش مقدار راندمان کاربرد آبیاری نقش مهم ای شیافزا

 یتشانفعال جیها از نتاآن یسازو آگاه ارانی. لذا آموزش آبدینما

ؤثر م اریعملکرد محصول بس و راندمان آبیاری شیتواند در افزایم

 نتایج مطالعه .(Hamdi Ahmadabad et al., 2016) باشد

Mazarei et al. (2020)  در مزارع نیشکر کشت و صنعت سلمان

ای آبیاری فارسی در استان خوزستان که به روش جویچه

درصد  61تا  ۴8ین شدند، نشان داد که مقادیر راندمان کاربرد بمی

ها مقادیر تلفات رواناب متغیر بود. اما در مزارع مورد بررسی آن

بسیار ناچیز و تلفات نفوذ عمقی قابل توجه بود. همچنین نتایج 

( در ارزیابی آبیاری 2017)Sheini Dashtegol و   Abbasiمطالعه

ای در اراضی تحت نیشکر خوزستان نشان داد راندمان جویچه

درصد متغیر و متوسط  100تا  7مزراع مورد مطالعه از  کاربرد در

 درصد بود.  5/۴۲آن در مزراع ارزیابی شده 
درصد  100تا  98مقادیر راندمان نیاز آبی در مزارع دیلم از  

طور درصد متغیر بود. به ۲/88تا  3/8۲سی از و در مزارع بی

زراع تفاوت زیادی با م 3f-10مشخص راندمان نیاز آبی در مزرعه 

در مزارع منطقه دیلم به دلیل اینکه عمق توسعه  دیگر داشت.

کمتر بوده است، عمق آب  BCریشه گیاه نسبت به مزارع منطقه 

نفوذ یافته در خاک توانسته است نیاز آبی گیاه را تأمین نماید. 

عدم رعایت اصول مهندسی در آبیاری این مزرعه سبب شده تا 

، نیاز آبی گیاهان هم تأمین نگردد. عالوه بر کاهش راندمان آبیاری

 100در منطقه دیلم برابر 6f-15۴راندمان نیاز آبی تنها در مزرعه 

درصد به دست آمد این در حالی است که مقدار راندمان کاربرد 

 در این مزرعه بسیار پایین بود.

تا  3/7۲ مقادیر راندمان یکنواختی توزیع در مزارع دیلم از

درصد متغیر بود که  3/88تا  6/77از  BC و در مزارع درصد 3/88

 Hamdiنشان از مطلوب بودن نسبی این پارامتر دارد. مطالعه 

Ahmadabad et al. (2016) ای در بررسی عملکرد آبیاری جویچه

و  5/79در مزارع ذرت نیز نشان داد متوسط یکنواختی توزیع 

ارزیابی در  Mazarei et al (2020)درصد و نیز نتایج مطالعه  6/89

درصد و  75ای در مزارع نیشکر برابر با عملکرد آبیاری جویچه

Abbasi  و Sheini Dashtegol(2017 برابر )درصد برآورد شد  9۲

  این مطالعه مطابقت دارد. که با نتایج

 نتايج مدل
( ارائه ۴برای هر مزرعه در جدول ) WinSRFRنتایج خروجی مدل 

 83/0از  BCدیلم و  مزارعدر  شده است. مقادیر دبی غیرفرسایشی

-5fلیتر در ثانیه متغیر بود. نتایج نشان داد در مزرعه  85/۲تا 

لیتر بر  5/۲در منطقه دیلم بهترین گزینه پیشنهادی در دبی 150

درصد بود. گرچه گزینه  63متر با راندمان کاربرد  330ثانیه، طول

متر( هم کاربردی است و هم 165تبدیل دو قسمتی زمین )

متر است گزینه  330اندمان بیشتری دارد اما چون طول زمینر

۰

1۰

2۰

3۰

4۰

5۰

6۰

7۰

8۰

9۰

1۰۰

راندمان کاربرد راندمان نياز آبی تلفات نفوذ عمقی تلفات رواناب يکنواختی توزيع

صد
در

148-f2 150-f5 154-f6 16.2-f4 10-f3 18.1-f3
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اول، گزینه برتر انتخاب شد. به طور مشابه برای سایر مزارع نیز 

بهترین  ۴f-۲/16( ارائه شده است. در مزرعه ۴نتایج در جدول )

متر  370لیتر بر ثانیه، طول  ۲گزینه ممکن پیشنهاد شده در دبی 

درصد شد. نتایج  58مان کاربرد بود که منجر به دستیابی راند

نشان داد با بکارگیری دبی جریان  Morris et al. (2015)مطالعه 

دقیقه در  50-300لیتر در ثانیه و زمان قطع جریان  ۲-7بین 

 توان کارایی سامانه را افزایش داد. ای میآبیاری جویچه

 

 مورد بررسی BCدر مزارع ديلم و  WinSRFRنتايج  حاصل از نرم افزار  -4جدول 

در مزارع مورد  WinSRFRهای آبیاری توسط مدل هیچجو یطراح برای یشنهادیپ ریمقاد

 منطقه دیلم و بی سی یبررس
 مشخصات مزرعه

 نفوذ تلفات

 یعمق

(%) 

 تلفات

 رواناب

(%) 

راندمان 

 (%کاربرد )

زمان قطع 

انیجر  

)min( 

یدب  

)L.S-1( 

طول 

)m( 
 

 ریغ یدب حداکثر

 یشیفرسا

(1-L.S) 

 طول

 نیزم

(m) 

 یورود یدب نیانگیم

 مزرعه به

(1-L.S) 

 نینام زم
نام 

 منطقه

17 18 65 8/118 5/1 ۲30  
5/۲ ۲30 9۲/1 

1۴8-f۲-

 یشمال

 لمید

9 30 61 ۲/9۴ ۲ ۲30  

17 10 73 8/۴0 1 60  83/0 1۲0 1 
1۴8-f۲-

 یجنوب

۲۴ 13 63 ۲/136 5/۲ 330  
6/۲ 330 6/1 150-f5 

15 ۲0 65 6/111 5/1 165  

37 5 58 6/5۴ 5/۲ ۲10  
85/۲ ۴۲0 ۲۲/1 15۴-f6 

19 16 65 6/30 5/1 8۴  

37 5 58 6/۲55 ۲ 370  
1۴/۲ 370 07/1 16٫۲-f۴ 

BC 

37 6 57 ۴/۲5۴ 1 185  

38 6 56 6/۲91 ۲ ۴۴0  
5/1 ۴۴0 13/1 18٫1-f3 

۲0 15 65 171 5/1 ۲۲0  

۲1 3 76 39 5/۲ 100  
61/۲ ۲60 ۴8/1 10-f3 

19 ۴ 77 ۴/35 5/۲ 87  

 

یاز ، راندمان نتلفات روانابی، تلفات نفوذ عمق درصدنتایج 

ی ذرت در در مزارع انتخاب حاصل از مدل آبی و راندمان کاربرد

 جینتا .ه است( ارائه شد۲) شکلدر  کشت و صنعت شهید بهشتی

، ۲f-1۴8رع در مزا یتلفات نفوذ عمق نشان داد که حاصل از مدل

5f-150  6وf-15۴ درصد  7/۲و  1، ۴/۲ بیبه ترت لمیمنطقه د

و  67، 78افزایش و اما مقادیر تلفات رواناب به میزان قابل توجه 

و  ۴f-۲/16 ،3f-10در مزارع  ریمقاد نی. ادرصد کاهش یافت 68

3f-1/18  منطقهBC افزایش برای درصد  ۲و  3/5، 3/6 بیبه ترت

درصد کاهش برای تلفات  9۴و  71، 90مقی و نیز تلفات نفوذ ع

(. با توجه به نتایج مدل و باز طراحی ۲رواناب به دست آمد )شکل 

کنترل و  صورت گرفته بر اساس بافت خاک و شیب مزرعه،

مقادیر تلفات رواناب به طور  ی و طول جویچهورود یدب تیریمد

رد مان کاربراندقابل توجهی کاهش یافت. نتایج مدل نشان داد که 

درصد و در  65در مزارع مورد بررسی در منطقه دیلم تا  یاریآب

(. نتایج ۲درصد بهبود یافت )شکل  77تا  58مزارع بی سی از 

نشان داد با اصالح  Nie et al. (2019) و Xu et al. (2019)مطالعه 

و مدیریت دبی جریان ورودی و مشخصات هندسی مزارع از قبیل 

درصد افزایش  70توان راندمان کاربرد را تا طول جویچه، شیب می

به طور کامل  BCنیاز آبی گیاه نیز در همه مزارع دیلم و  داد.

درصد( تامین شد. همچنین مدل راندمان  100)راندمان نیاز آبی

درصد و نیز برای  81تا  73یکنواختی توزیع را برای مزارع دیلم از 

   درصد برآورد کرد. 81تا  61از   BCمزارع 

اجرای نتایج بهینه سازی پارامترهای طراحی در زمین بدون 

گیری شک اختالفاتی را بین نتایج شبیه سازی شده و مقادیر اندازه

تواند به شده در مزرعه، نشان خواهد داد که این اختالفات می

عوامل مختلفی بستگی داشته باشد. برای مثال، شیب در مزارع 

بتاً متغیر است. این در حالی ثابت نیست و در طول جویچه نس

د. شواست که در مدل، میانگین شیب جویچه در نظر گرفته می

 تواند سبب بروز اختالف بیناستفاده از میانگین شیب جویچه می

مقادیر واقعی و تخمینی مدل شود. از دیگر نکات حائز اهمیت، 

 گذار در راندمانباشد که پارامتری تأثیردبی ورودی به جویچه می

آبیاری است و در شرایط واقعی مزرعه نوسان زیادی دارد. 

همچنین باید بیان کرد که هر چند در این مدل ضرایب نفوذ و 

صورت مکانی و زمانی تغییر زبری واسنجی شد اما این ضرایب به

کند ها را مشکل و گاهاً غیر ممکن میکنند که تعیین دقیق آنمی

 Rezaverdinejad etیج گردد. تواند سبب بروز خطا در نتاکه می

al. (2016) که با مدیریت متغیرهای دبی ورودی و  نشان دادند

درصد افزایش بازده کاربرد  1۲زمان قطع جریان، به طور متوسط 

پذیر است و همچنین با مدیریت همزمان متغیرهای جریان امکان

و هندسی )شیب و طول نوار(، بازده کاربرد به طور متوسط 
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طور کلی نتایج نشان داد مدل د قابل افزایش است. بهدرص35/13

WinSRFR سازی سازی و بهینهابزاری مناسب برای شبیه

پارامترهای موثر از قبیل طول مزرعه، شیب، دبی ورودی، زمان 

ای در راستای افزایش راندمان آبیاری آبیاری جویچه قطع جریان

 ,.Nie et al., 2019; Xu et al., 2019; Mazarei et al) است

2020). 

 

 
 WinSRFR( تعيين شده توسط مدل TWR( و رواناب )DPR(، تلفات نفوذ عمقی )DU(، يکنواختی توزيع )rE(، راندمان نياز آبی )aEراندمان کاربرد ) -2 شکل

 در کشت و صنعت شهيد بهشتی BCدر مزارع مورد بررسی در مناطق ديلم و 

 

 گيرینتيجه
رزیابی وضعیت آبیاری مزارع کشت و صنعت این مطالعه با هدف ا

شهید بهشتی دزفول و ارئه پیشنهادات کاربردی با استفاده از مدل 

WinSRFR های انجام شد. این شرکت یکی از تحویل گیرنده

باشد لذا تعیین راندمان عمده آب از شبکه آبیاری و زهکشی دز می

از اهمیت آبیاری و ارتقا مدیریت مصرف آب در مزارع این شرکت 

توان نتایج این تحقیق را ای برخوردار است. به طور کلی، میویژه

 این گونه بیان نمود:

راندمان کاربرد در مزارع مورد بررسی تغییرات بسیار زیادی 

دارد به این معنا که در یک جویچه از مزرعه راندمان کاربرد باال و 

 دارد. در واقعتری در جویجه دیگر این راندمان مقدار بسیار پایین

باال یا پایین بودن راندمان کاربرد در مزارع کشت و صنعت شهید 

از الگوی خاصی پیروی  BCبهشتی در هر دو منطقه دیلم و 

کند و تمام اقدامات موجود بر اساس تجربیات آبیاران و به نمی

پذیرد. البته تجربیات آبیاران دور از دانش مهندسی صورت می

اما این تجربه باید با دانش فنی توأم باشد، تا بسیار ارزشمند است 

 نتیجه مطلوب حاصل شود.

نتایج نشان داد که راندمان نیاز آبی در نصف مزارع مورد  

درصد داشت. در واقع در نیمی از  100بررسی مقداری کمتر از 

آبیاری رخ داده است. این در حالی های مورد بررسی کمجویچه

برابر نیاز خالص آبیاری آب داده  است که به هر جویچه چندین

شود تا عملکرد شده است. این عدم تأمین نیاز آبی سبب می

محصوالت و در نتیجه درآمد حاصل از آن کاهش یابد. چراکه 

مصرف آب با میزان عملکرد گیاه رابطه مستقیم دارد و این 

 تواند منجر به کاهش عملکرد گردد.آبیاری ناخواسته میکم

ع سهم تلفات در مزار نیترشینشان داد که ب جینتا یبررس
از  یمیکه در ن ی. تاحدباشدیمربوط به رواناب م یمورد بررس

 نیترنشده است. مهم نیتأم اهیگ یآب ازین یمورد بررس یهاچهیجو
 در یورود یبود. طول و دب یاصولریغ یطراح ،تلفات نیا لیدل

موضوع  نیامناطق با بافت خاک موجود مطابقت ندارد و  راکث
 یهشتب دیدر مزارع کشت و صنعت شه ییسبب شده تا تلفات باال

 مشاهده شود.

طور کلی پارامترهای مختلفی از جمله دبی ورودی به به
ها، شیب و طول مزارع و مدت آبیاری به درستی انتخاب جویچه

اند و این موضوع سبب شده تا راندمان آبیاری کاهش یابد و نشده
ی گیاه هم تأمین نگردد. در این مطالعه پس از از طرفی نیاز آب

با استفاده از  یتیریمد یهاارائه راهکارارزیابی وضعیت موجود، 
نشان داد در صورتی که مدیریت مناسبی بر  WinSRFRمدل 

ها صورت پذیرد راندمان طول، شیب و دبی ورودی به جویچه
)از  8/35طور متوسط %ای بهکاربرد آب به میزان قابل مالحظه

یابد. همچنین نتایج مدل نشان داد ( افزایش می6/65تا % %8/۲9
بر اساس باز طراحی صورت گرفته متناسب با بافت خاک و شیب 
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ی و طول جویچه، تلفات رواناب ورود یدب تیریکنترل و مد مزرعه،
 ( کاهش یافت.10به % 7/59)از % 7/۴9به میزان قابل توجه %

  "نويسندگان وجود نداردمنافع بين  گونه تعارضهيچ"
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