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  چکيده
  

 استان در کوهدشت دشت يباران ياريآب يها سامانه يبرخ يبردار بهره و يطراح يچگونگ و يابيارز پژوهش، نيا از هدف
 نمونه عنوان به کوهدشت دشت در متحرک آبپاش با ثابت کيکالس يباران ياريآب ستميس ١٠ پژوهش نيا در .است لرستان
 نييپا ربع کاربرد ليپتانس راندمان ،)DU( عيتوز يکنواختي ،)CU( انسنيستيکر يکنواختي بيضر يارهايمع از .شد يابيارز

)PELQ(، نييپا ربع کاربرد راندمان )AELQ(، باد و ريتبخ تلفات )WDEL(، عمقي نفوذ تلفات )DP( ياريآب تيکفا و )ADirr( 
 ،٧٧/٨ ،٠١/٣٨ ،٨٥/٤٦ ،٦٤/٤٣ ،٨٤/٧٠ ترتيب  به شده يابيارز مزرعه ١٠ يبرا ها شاخص نيا متوسط ريمقاد د.ش استفاده
 از کمتر ها آن در عيتوز يکنواختي و بودند نييپا کاربرد راندمان يدارا ها ستميس هيکل آمد. دست  به درصد ٦٦/٦٤ و ٠٢/٣١
 دليل به مزارع هيبق در و کامل ياريآب ،شده يابيارز ستميس ١٠ از ستميس ٤ در .است اميمر و کلر شده هيتوص ريمقاد
 بررسي مورد يها ستميس نامناسب ياجرا و يطراح است. بوده برابر کاربرد ليپتانس راندمان و يواقع راندمان ،ياريآب کم
 نيا نيتر مهم عنوان به توان يم فشار بودن نامناسب از شد. داده صيتشخ کاربرد ليپتانس راندمان بودن نييپا ليدل نيتر مهم
 ياصل دليل ،ياريآب يفرع لوله يرو آبپاش کي از شيب استفاده و اديز  آبپاش تعداد از زمان هم استفاده ن،يهمچن برد. نام عوامل
 اگرچه که داد نشان پژوهش نيا جينتا يکل طور به است. بوده ها ستميس نيا در عيتوز يکنواختي و يکنواختي بيضر بودن نييپا
 يها ستميس عملکرد بودن نييپا هاي ليدل از يبزرگ سهم اما است داشته وجود يياجرا و يطراح مشکالت موارد از ياريبس در
  .است ها ستميس نيا از فيضع يبردار بهره و تيريمد کوهدشت، دشت ثابت کيکالس يباران ياريآب
 

  ع.يتوز يکنواختي ،يکنواختي بيضر کاربرد، راندمان پتانسيل، راندمان آبپاش، :كليدي يها واژه
  

. مجله پژوهش باراني کالسيک ثابت دشت کوهدشتهاي آبياري  بررسي و ارزيابي فني برخي سامانه. ١٣٩٥. پور ع. و ملكي ع مواليي ز. معروف ارجاع:
 .١٣٢-١٢٥: ٢١آب ايران. 

 
 

                                                
  آموخته کارشناسي ارشد آبياري و زهکشي، گروه مهندسي آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان. دانش -١
  دانشيار گروه مهندسي آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه کردستان.  -٢
  استاديار گروه مهندسي آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه لرستان. -٣
  isamarofpoor@yahoo.com: نويسنده مسئول *  

  ٢١/٠٢/١٣٩٤: تاريخ پذيرش                                      ١٧/٠٩/١٣٩٢ تاريخ دريافت:

 

mailto:isamarofpoor@yahoo.com


 هاي آبياري باراني کالسيک ثابت دشت کوهدشت بررسي و ارزيابي فني برخي سامانه                                                                          ١٢٦

  مقدمه
 کردن حداکثر يبرا ،ياريآب يها ستميس تيريمد امروزه
 و مهم يچالش آب کمبود طيشرا تحت ها آن يبازده
 ياريآب نيمهندس و يکشاورز دانشمندان يبرا يبحران
 يها ستميس انيم از ).٢٠٠٩ نگ،يبلين و ي(کـرش است
 يباران ياريآب شود، يم استفاده ياريآب يبرا که يمتفاوت

 يها راندمان به يابيدست يبرا ها روش نيتر جيرا از يکي
 وي(ل است يکاربرد آب زانيم در ييجو صرفه و باال کاربرد

 ياريآب ستميس کي يابيارز اميمر و کلر ).٢٠٠٦ کانگ، و
 در و مزرعه يواقع طيشرا در يريگ اندازه هيپا بر زيآنال را

 وکلر، امي(مر اند کرده فيتعر ستميس يعيطب کار هنگام
 عملکرد سهيمقا يبرا ييها شاخص منظور بدين ).١٩٧٨
 ينيب شيپ يطراح يارهايمع با ياريآب ستميس کي يواقع
 قابل يرهايمتغ ها شاخص نيا است. شده شنهاديپ شده،
 به نسبت راتييتغ و ستميس اوضاع که هستند يريگ اندازه
 ن،يوراچ و يني(لورنز دهند يم شرح را مکان و زمان
 راندمان نييتع شامل ياريآب يها روش يابيارز ).٢٠٠٥
 دست هب و مزرعه تيريمد روش يبررس و آب کاربرد يواقع

 يبرا که است ستميس يواقع عملکرد حداکثر آوردن
 اي و مزرعه تيريمد که يصورت در ياريآب يبازده شيافزا

 ييارائه راهکارها با ديبا باشد نييپا ستميس يواقع راندمان
 هزاوه، (برادران ديرس ستميس يواقع عملکرد ليپتانس به

 شدن روشن سبب شده اجرا يها طرح يابيارز ).١٣٨٤
 شود. يم مختلف يها جنبه از ها ستميس آن ضعف نقاط
 بهبود يبرا يا سازنده يشنهادهايپ توان يم نيهمچن
 كرد ارائه يتيريمد لحاظ از نظر مورد يها ستميس عملکرد

 دشو يم ياريآب راندمان شيافزا سبب تينها در که
 يباران ياريآب يها ستميس ).١٣٨٣ همکاران، و يديزي(با
 و شد بررسي ٢٠١٢ لسا در تونس يرجدايم دره

 و ريخبت تلفات و ياريآب آب عيتوز يکنواختي يها شاخص
 ها آبپاش فواصل و باد مختلف يها سرعت در يبادبردگ
 ينسب رطوبت و باد سرعت که داد نشان جينتا شد. يابيارز
 دارند. يبادبردگ و ريتبخ تلفات در را ريثأت نيشتريب

 ٤ از شتريب باد يها سرعت در که شد شنهاديپ نيهمچن
 زانيم نيشتريب و نشود انجام ياريآب هيثان بر متر
 بود يمتر ١٢×١٢ هاي اصلهف به مربوط عيتوز يکنواختي
   ).٢٠١٢ همکاران، و ياکوبي(

 که کردند گزارش يپژوهش در )،٢٠١٠( همکاران و باراگان
 ،ياريآب در باال يکنواختي بر عالوه کرويم ياريآب در

 از باال، عملکرد به دنيرس يبرا زين ياريآب يبند زمان
 )٢٠١٠( همکاران و ياکوبي است. ياريآب مهم يها شاخص

  مزرعه دو ياريآب يها ستميس عملکرد يابيارز به
 دو پژوهش نيا در پرداختند. تونس شهر در يفرنگ گوجه
 متر ١٨×٢٤ و متر ١١×١٨ شيآرا با يليمستط ستميس
 زانيم شب در ياريآب با که داد نشان جينتا .شد يابيارز

 و شود مي كم درصد ٢٤ تا ٧ از يبادبردگ و ريتبخ تلفات
 داشته شيافزا درصد ٦٤ تا ٥٠ حدود در عيتوز يکنواختي

 عملکرد بهبود سبب شب در ياريآب يکل طور به است.
 )٢٠٠٦( چان .است روز در ياريآب با سهيمقا در محصول

 ياريآب يها ستميس يابيارز به يمالز در يپژوهش يط
 عمق با که کرد گزارش و پرداخت مارچوبه ديتول به نسبت

 تناوب و نيسنگ ياريآب به نسبت متناوب و سبک ياريآب
 ،١٣٨٩ سال در .شود يم ديتول يشتريب محصول ،کم
 دشت در ثابت کيکالس فشار تحت ياريآب يها ستميس

 حاصله جينتا و شد يابيارز و يبررس کردستان دهگالن
 کاربرد راندمان يدارا ها ستميس نيا دادکه نشان نيچن
 از کمتر زين ها آن در آب عيتوز يکنواختي و بوده نييپا

 همکاران، و يابي(فار است اميمر و کلر نظر مورد مقدار
 چرخدار يباران ياريآب يها ستميس نيهمچن .)١٣٨٩
 جينتا .شد يابيارز و يبررس ،١٣٨٩ سال در دهگالن دشت
 در شده، يابيارز ستميس ١٠ مجموع از دادکه نشان حاصله

 هيتوص حد از کمتر نييپا ربع ليپتانس راندمان ستميس ٤
 دشت چرخدار يها مستيس تيوضع تينها در و بوده شده

 همکاران و ي(مشرف است شده يابيارز مطلوب دهگالن
١٣٩٠(.   
 آبپاش با ثابت کيکالس ستميس ده بررسي نيا در

 .شد يابيارز کوهدشت شهرستان ياراض در متحرک،
 نکهيا به توجه با است. استان غرب ناحيه در كوهدشت

 تحت کوهدشت، دشت ياراض از هکتار هزار ١٢ از شيب
 ثابت کيکالس نوع از يباران ياريآب يها ستميس پوشش
 يها ستميس از يابيارز و يبررس گونه چيه تاکنون و است
 مشخص پژوهش نيا ضرورت است، امدهين عمل به مذکور
   .شود مي
  

  ها روش و مواد
 ليقب از هياول اطالعات نظر مورد يها ستميس يابيارز در

 پمپاژ، ستميس آب، نيمأت منابع مشخصات ،يتوپوگراف
 آبياري، دور جانبي، و اصلي نيمه اصلي، هاي لوله آرايش
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  دهد. مي نشان را بررسي مورد باراني آبياري هاي سيستم مشخصات ١ جدول شد. بررسي و آوري جمع ها، آبپاش نوع
  

  بررسي مورد منطقه يباران ياريآب يها ستميس مشخصات -١ جدول

  ها فواصل آبپاش ها مدل آبپاش  نوع آرايش سيستم
Sl(m)×Sm(m) 

  مدت آبياري
 (ساعت)

  رديف  کد سيستم  منطقه محصول منبع آب

 ١ RA کمير ذرت چاه  ٥/٢  ٢٥×  ٢٧ AMBO مستطيلي

 ٢ HA کمير ذرت چاه  ٥/٢  ٢٥×  ٢٧ AMBO مستطيلي

 ٣ MG باغ زال ذرت چاه  ٥/٢  ٢٥×  ٢٧ AMBO مستطيلي

 ٤ JB پريان ذرت چاه  ٥/٢  ٢٥×  ٢٧ AMBO مستطيلي

 ٥  RG باغ زال ذرت چاه  ٥/٢  ٢٥×  ٢٧ AMBO مستطيلي

 ٦  HF گدار پهن ذرت چاه  ٥/٢  ٢٥×  ٢٧ AMBO مستطيلي

 ٧  AM باغ زال ذرت چاه  ٢  ٢٥×  ٢٧ AMBO مستطيلي

 ٨ MM پريان ذرت چاه  ٢ ٢٥×  ٢٥ AMBO مربعي

 ٩ BA کمير ذرت چاه  ٥/٢ ٢٧×  ٢٧ AMBO مثلثي

 ١٠ MN  پريان ذرت  چاه  ٢ ٢٧×  ٢٧ AMBO مثلثي

  
 ليتکم به اقدام يحضور روش به ابتدا مزرعه هر در

 و کشاورز از الزم يها داده و اطالعات گرفتن و نامه پرسش
 يبرا سپس د.يگرد يابيزارمورد  يها ستميس برداران بهره
 يزراع تيظرفرطوبت  و يظاهر مخصوص جرم نييتع
)FC( نييتع يبرا نيهمچن و نخورده دست يها نمونه 

 و يکيزيف يها يژگيو ريسا و يقيحق مخصوص جرم بافت،
 نيا شد. هيته خورده دست يها نمونه خاک، ييايميش

 از قبل و ياريآب روز در مزارع، از يك هر يبرا ها نمونه
 ،٠-٢٥ يها عمق در و مختلف هيال سه از ياريآب انجام
  شد. برداشت يمتر يسانت ٥٠-٧٥ ،٢٥-٥٠

 انجام از قبل شيآزما انجام محل خاک رطوبت ن،يهمچن
 رطوبت کمبود نييتع يبرا آب عيتوز يکنواختي شيآزما
 از کدام هر ياريآب آب از شد. يريگ اندازه )SMD( خاک
 آن، ييايميش يها يژگيو نييتع يبرا زين مزارع
 شد. يم منتقل شگاهيآزما به فرصت اولين در و يريگ نمونه
 مانند ستميس يکيدروليه يرهايمتغ مزرعه هر در سپس
 ها آبپاش يدب و متوسط) و حداکثر (حداقل، فشار

 )يابيارز مورد يها الترال يرو موجود يها (آبپاش
 مزرعه مختلف نقاط در که بيترت نيا به شد، يريگ اندازه
 ها آبپاش سر در فشار تو،يپ لوله و فشارسنج از استفاده با

 به آبپاش نيتر کينرد معمول طور (به شد يم قرائت
 حداقل يدارا يبحران آبپاش و فشار حداکثر يدارا ستميس

 کي و کرنومتر از استفاده با زين ها آبپاش يدب ).است فشار
 توجه با د.ش محاسبه يسنج  حجم روش به يتريل ٢٠ گالن
 شد انتخاب شيآزما انجام يبرا يمحل منطقه يتوپوگراف به

 .داد مي رخ آنجا در ستميس متوسط فشار يقين طور به که
 کم اريبس بيش يدارا اي و مسطح مزرعه در مثال عنوان به
 و شده انتخاب مزرعه اواسط يفرع لوله کنواختي و

 انجام به الترال وسط فاصله در آبپاش دو نيب شيآزما
 ش،يآزما انجام مناسب محل نييتع از پس د.يرس يم

 و ينوار متر از استفاده با مجاور الترال دو نيب مساحت
 شده يبند شبکه يمتر ٣×٣ هاي هفاصل به يچوب يها خيم
 ١٢ ارتفاع به آب يآور جمع يها يقوط تينها در و

 شبکه نقاط در متر يسانت ٦/٩ يداخل قطر و متر يسانت
 به شروع شيآزما مورد يها آبپاش سپس شد. يم داده قرار
 داخل آب کارکردن، ساعت کي حداقل از پس و کرده کار
 ادداشتي و يريگ اندازه مدرج استوانه از استفاده با ها يقوط
 يابتدا در که مذکور يها يقوط از يکي نيهمچن شد. يم

 از دور بود آب از يمشخص حجم يدارا شيآزما شروع
 ،يريگ اندازه يها يقوط ريسا با مشابه طيشرا در و ها آبپاش
 قرار مزرعه در يابيارز زمان در ريتبخ زانيم نييتع يبرا
 آن در ماندهيباق آب حجم شيآزما انيپا در که شد يم داده
 شده، يريگ اندازه شبکه از استفاده با د.ش يم يريگ اندازه
 يساز هيشب ها آبپاش يپوشان هم و کارکرد يواقع طيشرا
 يکيدروليه عملکرد يابيارز يبرا ريز يها شاخص از و شد
   شد. استفاده ها ستميس

 يکنواختي بيضر حاصل يها داده از استفاده با همچنين
 )١( رابطه اب شيآزما بلوک به مربوط )١٩٤٢انسن(يستيکر
= CU شد. محاسبه مزارع يتمام يبرا  1-∑    -         ×  × 100 )۱(                          
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 بلوک انسنيستيکر يکنواختي بيضر CUt آن در که
 يها يقوط از کي هر در آب عمق Di (درصد)، شيآزما
 شده جمع آب يها عمق متوسط  D ،متر) يلي(م يآور جمع
  .است مشاهدات تعداد N و متر) يلي(م ها يقوط در
 معادله از استفاده با زين نييپا ربع در آب عيتوز يکنواختي
 همکاران، و (المادالنا دش محاسبه مزارع يتمام يبرا )٢(

٢٠٠٧(.  DU =     × 100 )٢(                                            
 بلوک نييپا ربع در عيتوز يکنواختي DUt که يطور به
 چهارم کي در آب عمق متــوسط Dq و (درصد) شيآزما
 براي .است متر) يلي(م شده يريگ اندازه ريمقاد نيکمتر
 در شده محاسبه يکنواختي هاي بيضر دادن نسبت
 به توجه با ريمقاد نيا ستم،يس کل به شيآزما يها بلوک
 از استفاده با ها ستميس از کي هر در موجود فشار اختالف
 ١٩٩٩ همکاران، و (تارجلو شد ليتعد )٤( و )٣( معادالت

= CU  .)٢٠٠٥ همکاران، و توپاک و CU                 . 
  )٣(                             

DU = DU                 . 
  )٤(                                

 و فشار حداقل بيترت به Pmean و Pmin معادالت نيا در
 بيضر بيترت به DUs و CUs و ستميس فشار نيانگيم
 ند.هست ستميس عيتوز يکنواختي و يکنواختي
 بلوک يبرا نييپا ربع در آب کاربرد راندمان محاسبه يبرا
= AELQ ).١٩٧٨ کلر، و امي(مر شد استفاده )٥( معادله از ش،يآزما     × 100 )٥(                                          
 ياراض نييپا ربع در آب کاربرد راندمان AELQt آن در که
 ياريآب آب متوسط Dr و ش(درصد)يآزما بلوک در

 .است متر) يلي(م نازل) سر از شده يريگ (اندازه
 در رهيذخ قابل آب عمق چهارم کي نيانگيم که يصورت در

 يجا به باال کسر صورت در باشد، SMD از شتريب خاک
 شه،ير هيناح در شده رهيذخ آب عمق چهارم کي نيانگيم

= AELQ  .)٦(معادله  رديگ يم قرار )SMD( خاک رطوبت کمبود      × 100 )٦(                                        
 حداکثر که )PELQ( نييپا ربع در کاربرد ليپتانس راندمان
 از استفاده با زين است موجود ستميس يبرا ممکن راندمان
 کلر، و امي(مر دش محاسبه مزارع يتمام يبرا )٧( معادله
١٩٧٨(. PELQ =     × 100 )٧(                                          

PELQt بلوک نييپا ربع در آب کاربرد ليپتانس راندمان 
 در است روشن رياخ معادله سه سهيمقا با (درصد) شيآزما
 رهيذخ آب عمق نيکمتر چهارم کي نيانگيم که يصورت
 راندمان باشد، خاک رطوبت کمبود از کمتر اي و برابر شده
 اگر اما .است کاربرد ليپتانس راندمان با برابر کاربرد يواقع
 کمبود از شتريب شده رهيذخ آب عمق چهارم کي نيانگيم

 راندمان از کمتر يواقع راندمان باشد، خاک رطوبت
  .بود خواهد کاربرد ليپتانس
 ها،  ستميس از کي هر در فشار اختالف وجود ليدل  به

 به مربوط کاربرد يواقع راندمان و کاربرد ليپتانس راندمان
 .است شيآزما بلوک يبرا ها آن ريمقاد از کمتر ستميس کل
 راندمان محاسبه يبرا )٩( و )٨( معادالت از منظور نيدب

 کل به مربوط کاربرد يواقع راندمان و کاربرد ليپتانس
= PELQ  .)١٩٧٨ کلر، و امي(مر شود يم استفاده ستميس  1-ER × PELQ )٨(                              AELQ =  1-ER × AELQ )٩(                              
 ستميس کل در کاربرد ليپتانس راندمان ،PELQs آن در که

 دست به )١٠( معادله از که راندمان کاهش بيضر ،ER و (درصد) ستميس کل در يواقع راندمان ،AELQs (درصد)،
ER   د.يآ يم =  . ×     -          )١٠(                                     
 Pmax بودن نييپا .است (بار) ستميس فشار حداکثر 

AELQ تفاوت يول است يتيريمد مشکالت انگريب PELQ 
 کند. يم مشخص بهتر را مشکل نيا ابعاد  AELQ  و

 يها ستميس از کدام هر يبرا )WDEL( باد و ريتبخ تلفات
 شد محاسبه )١١( معادله از استفاده با يابيارز مورد
WDEL  ).٢٠٠٣ همکاران، و ي(دچم =        × 100 )١١(                                   

WDEL است. باد و ريتبخ تلفات درصد  
 حسب بر )١٢( معادله از استفاده با )ADirr( آبياري كفايت
=   AD  د.ش محاسبه مزارع براي درصد    × 100 )١٢(                                          N  و بيشتر ها آن در شده جمع آب كه هايي قوطي تعداد 
=  AD  است. بوده SMD با مساوي يا      × 100 )١٣(                                         

 با مزارع از كدام هر براي نيز )DP( عمقي نفوذ تلفات
 و كامل آبياري حالت دو براي زير فرمول دو از استفاده
  شد. محاسبه درصد حسب بر ناقص آبياري
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DP  كامل آبياري الف) =         × 100 )١٤(                                        
DP  ناقص آبياري ب) =     (   ×     ×  ×  ) ×    × 100 )١٥(                  
 زمان مدت ،   m3/s( T( آبپاش يدب متوسط  q ،ن آ در که

 لوله روي يكديگر از ها آبپاش فاصله ، S (ثانيه)، آبياري
 لوله روي يكديگر از فرعي هاي لوله فاصله  S (متر)، فرعي
 در )m3( كرده نفوذ آب حجم كل   V و (متر) اصلي
 خورده آب  SMD با مساوي يا و بيشتر كه است اي منطقه
=  V  شود. مي محاسبه زير معادله از و است ∑ (D × A ) × S × S  :          )١٦(                A  هاي قوطي از يك هر توسط كه مساحتي درصد 
×  ( است شده پوشيده آب آوري جمع 100.( 

  
  بحث و نتايج
 مورد مزارع خاک و آب تيفيک ها شيآزما از حاصل جينتا
 و ECe داراي مزارع يتمام خاک که داد نشان يابيارز

SAR ها ستميس يتمام آب نيمأت منبع هستند. ينرمال 
 شوري آزمايشگاه با شده ارائه يبند طبقه در و بوده چاه
 يتقريب طور به ند.هست محدوديت بدون آمريکا، خاک
 مزارع خاک و آب شيميايي و فيزيکي هاي ويژگي تمامي
 يتيمحدود و داشته قرار مجاز محدوده در يابيارز مورد
   ندارند. يکشاورز مصرف يبرا
 بيضر همراه به ها ستميس فشار راتييتغ ٢ جدول در

 ريمقاد جدول نيا در است. شده آورده راندمان کاهش
 عدم گوياي هم با ها آن اختالف و فشار حداقل و حداکثر
 برخي در نشتي وجود و ها سيستم در مناسب طراحي
  است. ها سيستم
 فشار متوسط شود، يم ديده ٢ جدول در که گونه همان
، JB يها ستميس در فقط ،مزارع ياريآب ستميس در موجود

M و MN در و اتمسفر) ٤( دارد قرار يطراح محدوده در 
 حد از شتريب اي و کمتر فشار متوسط ها ستميس بقيه
 از کمتر بايد که ياريآب شبکه فشار راتييتغ .است يطراح
 در MN و AM، BA يها ستميس در فقط باشد، درصد ٢٠

 تواند يم فشار اديز راتييتغ وجود دارد. قرار مجاز محدوده
 ستم،يس يطراح در يکيدروليه يمبان تيرعا عدم دليل به
 يدب زانيم باشد. ستميس از نامطلوب يبردار بهره اي و اجرا
 از کمتر MN ستميس جزء به ها ستميس يتمام در ها آبپاش
 دهيگرد برآورد سازنده کارخانه کاتالوگ در شده ديق مقدار

 کارکرد عمر علت به تواند يم آن هاي ليدل از يکي که است
 مورد مزارع يها شاخص جينتا ٣ جدول در باشد. ها آبپاش
  است. شده ذکر بررسي
 يکنواختي و يکنواختي بيضر شود يم ديده که طور همان
 هيتوص محدوده از کمتر ها ستميس يتمام در آب عيتوز
   .است اميمر و کلر شده

)81% ≤ CU ≤ 87%  67% ≤ DU ≤ 80% .( DU 
 .است يکنواختي ياحتمال مشکل وسعت از يخوب گر انينما

 يکاف ياريآب قطعات، همه در که يصورت در DU کم مقدار
 است. يعمق تلفات شکل در آب تلفات نشانه د،شو انجام
 ٦٧ از کمتر مقدار اما است، ينسب DU کم مقدار چند هر

 بر ثرؤم عوامل از است. قبول قابل ريغ عموم طور به درصد
 ها، آبپاش هيپا نبودن عمود به توان يم Du و Cu کاهش
 آبپاش، مناسب کارکرد يبرا ستميس يکاف فشار عدم

 تعداد از استفاده الترال، کي يرو آبپاش دو از استفاده
 زياد فشار تغييرات و سيستم ظرفيت حد از زيادتر آبپاش
  د.كر اشاره سيستم در

 هاي سيستم در کاربرد راندمان و پتانسيل راندمان برابري
MG،JB ، RG،  HF، AMو MN از کمتر آبياري بيانگر 
 راندمان رفتن باال سبب آبياري کم است. بوده نياز حد

 نمايش تنهايي به ها شاخص اين اما د.شو مي پتانسيل
 آبياري کفايت بايد و نيستند آبياري مديريت نحوه دهنده
 و BA، RA، HA سيستم چهار در گيرد. قرار نظردم نيز

MM و بوده درصد ١٠٠ يتقريب طور به آبياري کفايت 
 بودن کم به توجه با اما است. شده انجام کامل آبياري

 بااليي حد در تلفات ها سيستم اين در توزيع يکنواختي
 قرار درصد ٧٥ باالي کفايت نيز MG  سيستم در .است
  دارد.

 اين در بررسي مورد هاي سيستم ارزيابي نتايج ٤در جدول 
گران ديگر آورده  پژوهش با نتايج حاصل از ارزيابي پژوهش

شده است. با توجه به اينکه نتايج ذکر شده مربوط به انواع 
سيستم هاي آبياري باراني است، در جدول مذکور فقط 

ارزيابي، فارغ از نوع سيستم مورد بررسي، آورده شده نتايج 
  است.

راندمان کاربرد فقط نماينده تلفات آب است زيرا فقط 
 دهد که در ناحيه ريشه کسري از آب آبياري را نشان مي

شود و به مصرف تبخير و تعرق گياه  ياه ذخيره ميگ
رسد. به همين دليل راندمان کاربرد کافي بودن آب  مي

دهد. بايد توجه داشت که مريام و کلر  ا نشان نميآبياري ر
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درصد را در آبياري باراني براي  ٨٥تا  ٦٥) محدوده ١٩٧٨(
راندمان کاربرد و راندمان پتانسيل کاربرد ربع پايين توصيه 

در يک مزرعه کم باشد  PELQاند. چنانچه مقدار  كرده
يکي اينکه طراحي و اجرا  :شايد دو مشکل وجود دارد

برداري سيستم  بوده و ديگر اينکه مديريت بهرهدرست ن
توان سيستم را اصالح  ناقص است، که در اين صورت مي

  كرد. 

راندمان کاربرد آب در ربع پايين و راندمان پتانسيل کاربرد 
ها کمتر از محدوده  آب در ربع پايين در تمامي سيستم
هاي آبياري باراني  توصيه شده هستند. در کل سيستم

ثابت با آبپاش متحرک دشت کوهدشت عملکرد کالسيک 
  مناسبي ندارند.

  ارزيابيهاي مورد  فشار در سيستمدبي و  پارامترهاي مربوط به -٢جدول 

  آبپاش يدب  ستميکد س
Lit/s 

 فشار متوسط
  (بار)

 حداکثر فشار
  (بار)

  حداقل فشار
  (بار)

  تغييرات فشار سيستم
  (درصد)

  فاکتور کاهش
  )ER(راندمان 

RA ٠٥٥/٠ ٢٧  ٧/٣  ٩/٤  ٤٠/٣ ٩٢/١ 

HA ١٠٠/٠ ٥٠  ١/٢  ٤/٣  ٧٢/٢ ٠٠/٢ 

MG ٠٧٤/٠ ٣٦  ٤/٣  ١/٥  ٦٢/٤ ٧٥/١ 

JB ٠٦٥/٠ ٣٢  ٧/٣  ٠/٥  ٠٠/٤ ١٢/٢ 

RG  ٠٩٧/٠ ٤٨  ٨/٢  ٥/٤  ٥٠/٣ ٩٥/١ 

HF  ٠٨٨/٠ ٤٤ ٠/٣ ٥/٤ ٤٠/٣ ٨٤/١ 

AM  ٠١٩/٠ ٥/٩ ٨/٣ ٢/٤ ٢٠/٤ ٩٢/١ 

MM ٠٦٦/٠ ٣٢  ٩/٢  ٤/٥ ٧٦/٤ ٨٦/١ 

BA ٠٤٦/٠ ٢١  ٠/٣  ٦/٤ ٠٠/٣ ١٠/٢ 

MN ٠٢٧/٠ ١٣  ٧/٣  ٢/٤  ٩٠/٣ ٣٢/٢ 

             
  کوهدشت دشت مختلف مزارع در ثابت كالسيك يباران ياريآب هاي ستميس يابيارز نتايج خالصه -٣ جدول

  
  
  
  
  

  هاي ارزيابي شاخص  کد سيستم
 CUs (%)  DUs (%)  PELQs (%)  AELQs (%)  WDEL (%)  DP (%)  ADirr (%) 

BA    ۱۲/۷۳  ۶۴/۶۰ ۹۰/۵۶  ۲۴/۴۰  ۳۳/۵  ۴۷/۵۲  ۹۸  
RA    ۹۳/۷۴  ۵۲/۶۵  ۱/۶۱  ۹۵/۳۸  ۶۱/۶  ۱۳/۵۲  ۱۰۰  
HA    ۵۱/۷۲  ۷۶/۵۱  ۵۲/۵۶  ۵۷/۳۸  ۳۶/۵  ۸۰/۵۱  ۵/۹۵  
MM    ۳۲/۶۷  ۵۹/۴۹  ۷۵/۴۶  ۳۰/۱۵  ۳۶/۹  ۲۵/۷۴  ۱۰۰  
MG    ۵۷/۶۹  ۵۴/۴۰  ۹۳/۳۴  ۹۳/۳۴  ۳۴/۲۱  ۲۰/۳۷  ۸۸  
JB    ۴۵/۷۳  ۹۹/۴۵  ۳۹/۴۴  ۳۹/۴۴  ۶۷/۲  ۹۱/۰  ۹  
RG    ۸۲/۷۳  ۳۰/۳۸  ۶۲/۴۰  ۶۲/۴۰  ۷۶/۱۵  ۲/۰  ۹  
HF    ۶۱/۷۷  ۲۹/۶۱  ۰۴/۵۲  ۰۴/۵۲  ۲۰/۷  ۱۰/۹  ۵۰  
AM    ۱۹/۶۰  ۰۷/۳۷  ۴۱/۳۵  ۴۱/۳۵  ۱۹/۶  ۸/۵  ۲۸  
MN    ۹۰/۶۵  ۶۷/۴۵  ۹۲/۳۹  ۹۲/۳۹  ۹۶/۷  ۴۲/۲۶  ۷۲  
  ۶۶/۶۴  ۰۲/۳۱  ۷۷/۸  ۰۱/۳۸  ۸۵/۴۶  ۶۴/۴۳  ۸۴/۷۰    ميانگين
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  گرانپژوهش ساير نتايج با مقايسه در بررسي مورد هاي سيستم ارزيابي نتايج -٤ جدول
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C
U

  

  ٠٤/٦٤  ٢٩/٤٩  ٤/٧١  ٧٥  ٧٢/٦٦  ١٩/٦٠  حداقل
  ٥٧/٨٠  ٠٤/٦٦  ٦/٨٠  ٥/٧٨  ١٦/٧٦  ٨٤/٧٠  متوسط
  ١٥/٩١  ٥٩/٧٧  ٥/٨٩  ٨١  ٣٠/٨٥  ٩٣/٧٤  حداکثر

               

D
U

  

  ٨٠/٤٦  ٥٤/٣٥  ٤/٧١  ٥٣  ٥٦/٤٩  ٠٧/٣٧  حداقل
  ١٢/٧٢  ٦٢/٥٠  ٨٠  ٧٥/٦٤  ٥٣/٦٤  ٦٤/٤٣  متوسط
  ٢٧/٨٧  ١٠/٦٤  ٧/٨١  ٧١  ٨١/٧٧  ٥٢/٦٥  حداکثر

               

PE
LQ

  

  ٩٧/٣٧  ٢٠/٣٠  ٦/٤٣  ٥٠  ٦٨/٤٣  ٤١/٣٥  حداقل
  ٥٨/٦٤  ٨٠/٤٤  ٧/٥٧  ٥٦  ٥٦/٥٥  ٨٥/٤٦  متوسط
  ٣٤/٨٣  ٧٧/٥٥  ١/٧١  ٦٠  ٣٦/٦٤  ١/٦١  حداکثر

              

A
EL

Q
  

  ٩٧/٣٧  ٢٠/٣٠  ٣/٨  ٥٠  ٨٦/٣٩  ٣٠/١٥  حداقل
  ٣٩/٥٦  ٧٨/٤٣  ٨/٤٠  ٥٦  ٤٨/٥١  ٠١/٣٨  متوسط
  ٢٦/٧٥  ٠٣/٥٥  ١/٦٠  ٦٠  ٦٦/٦١  ٠٤/٥٢  حداکثر

               

A
D

irr
  

  -  ٢٨  ٦٨/٤٥  -  ٦٨  ٩  حداقل
  -  ٦٨  ٧/٧١  -  ٢/٨٨  ٦٦/٦٤  متوسط
  -  ١٠٠  ١٠٠  -  ٩٨  ١٠٠  حداکثر

               

W
D

EL
  

  ٣١/٣  ٢٨/٢  -  -  ٥/٨  ٦٧/٢  حداقل
  ٠٥/١٠  ٢٢/١١  -  -  ٧٨/١٢  ٧٧/٨  متوسط
  ٥٧/١٨  ١٠/١٧  -  -  ٥/٢٠  ٧٦/١٥  حداکثر

               
D

P
  

  ٨٤/١٤  ٢٦/٦  -  -  ٣٧/٢٤  ٢/٠  حداقل
  ٥٧/٢٤  ٣٠/٣٩  -  -  ٨٣/٣٢  ٠٢/٣١  متوسط
  ٨٠/٥٣  ٠١/٢٥  -  -  ٥٩/٤٢  ٢٥/٧٤  حداکثر

                
  گيري نتيجه
 بدون تيفيک نظر از کوهدشت دشت مزارع خاک و آب

 خاک و آب ييايميش و يکيزيف يها يژگيو و بوده مشکل
 ياريآب نظر از و داشته قرار مجاز حد در مزارع يتمام

 كه داد نشان نتايج ند.كن ينم جاديا يتيمحدود
 يدارا کوهدشت ثابت كالسيك باراني آبياري هاي ستميس

 ها آن در آب عيتوز يکنواختي و  بوده نييپا کاربرد راندمان
 اتيعمل .است اميمر و کلر شده هيتوص ريمقاد از کمتر زين

 يدهايبازد و ها يبررس نيهمچن و يشگاهيآزما و يا مزرعه
 ياريبس در اگرچه که داد نشان پژوهش نيا در شده انجام

 اما است داشته وجود يياجرا و يطراح مشکالت موارد از
 يها ستميس عملکرد بودن نييپا ليدال از يبزرگ سهم
 و تيريمد کوهدشت، ثابت کيکالس يباران ياريآب

  .است ها ستميس نيا از فيضع يبردار بهره
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