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  مقدمه
 وضـعیت هاي آبیاري با پیشرفت فناوري روز به روز           روش

هـاي بهتـر و     و هر روز روشتري به می یابد تر و پیشرفته    تازه
. بیشتر ابداع و ارائـه مـی شـود    تري با پتانسیل راندمان       مدرن

هــاي مختلــف آبیــاري بــستگی بــه شــرایط  اســتفاده از روش
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه و حالت خـاص منطقـه        

هاسـت کـه پایـه و     آبیاري بارانی نیز یکـی از ایـن روش     . دارد
اساس آن مبتنـی بـر پیـشرفت و توسـعه علـم و صـنعت در                

 داشـت کـه نبایـد آبیـاري       البته باید توجه  . دنیاي امروز است  
بارانی و یا هر روش دیگر را صـرفاً بـدلیل پیـشرفته و مـدرن       

بلکه قبل از هـر چیـز مطالعـه شـرایط     . بودن آن توصیه نمود 
در این روش به    . اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ضروري است     

جاي اینکه آب از طریق کانـال منتقـل و سـپس روي زمـین            
از سیـستم لولـه و آبپـاش        رهـا شـود،     ) کرت، نوار یـا شـیار     (

به همین دلیـل توزیـع آب رانـدمان بـاالیی     . شود  استفاده می 
 آبیـاري   هـاي سـنتی     به طـور معمـول از روش      در ایران   . دارد

البتـه  . شود که مشخصه آنها، راندمان پایین است        استفاده می 
مجدداً الزم به ذکر است که راندمان آبیاري بارانی همیشه در     

 به طور کلی با توجه به راندمان پایین         حد مطلوب نیست، اما   
کـه اسـتفاده از آن بـا مطالعـه و       آبیاري در ایران، در صـورتی     

جویی در مـصرف آب   تواند به صرفه   شناخت صورت گیرد، می   
در ایـن  . و باعث باال رفتن سطح زیر کـشت شـود         کند  کمک  

تحقیق، مقـدار یکنـواختی توزیـع آب در شـرایط مختلـف از            
گیـري شـد و    ها اندازه ایش و فواصل آبپاشلحاظ فشار آب، آر  

. تغییرات آن نسبت بـه پارامترهـاي مـذکور بررسـی گردیـد            
ســپس شــرایط بهینــه از نظــر فــشار آب، آرایــش و فواصــل  

ها براي رسیدن به مقـدار ضـریب یکنـواختی مناسـب              آبپاش
بـه طـور خالصـه هـدف اصـلی ایـن طـرح              . پیشنهاد گردید 

ــأثیر عوامــل جــ  ــر تحقیقــاتی مطالعــه ت وي و هیــدرولیکی ب
هـاي   یکنواختی توزیع آب در شرایط بادهاي جاري بـا شـدت   

مطالعـاتی  . باشـد    ماهـشهر مـی    -متفاوت در منطقـه امیدیـه     
براي نشان دادن اثر فشار، سرعت بـاد،        ) 1995(توسط هارت   
ها بر ضریب یکنواختی توزیع آب انجـام شـده و        فاصله آبپاش 

 9×18 متـر،  9×15(ل نتایج نشان داده است که در همه فواص 
 6/13( پوند بر اینچ مربع     20وقتی فشار از    )  متر 12×18متر،  
افـزایش یافتـه و   )  متـر 8/40( پوند بر اینچ مربـع    60به  ) متر

همچنـین مطالعـاتی    . ضریب یکنواختی نیز افزایش می یابـد      

روي اثرات فشار، سرعت و جهت بـاد        ) 1955(توسط ویرسما   
گرفـت و نتـایج نـشان داد کـه        بر یکنواختی توزیع آب انجام      

ــشار از  ــزایش ف ــکال 331اف ــو پاس ــر34( کیل ــه )  مت  386ب
 دارداثر کمی در یکنواختی توزیـع آب   )  متر 39(کیلوپاسکال  

ــشار      ــواختی در ف ــاد و یکن ــرعت ب ــین س ــاط ب  386و ارتب
پـیش  ) 1978(چـودري . کیلوپاسکال خطی و معکوس اسـت      

وانـد از  کـه حـداقل یکنـواختی قابـل قبـول مـی ت       بینی کرد   
منطقه اي به منطقه دیگر متفاوت باشـد و بـه همـین دلیـل              
ممکن است سیستم هایی با یکنواختی یکسان تحت شـرایط          

هـارت  . متفاوت اقتصادي قابلیت کابرد متفاوتی داشته باشند      
هـاي   با فـرض اینکـه توزیـع آب از آبپـاش          ) 1965(ورینولدز  

 مقـادیر  توزیع نرمال در نظر گرفته شود و در نتیجه متوسـط         
را بـراي   ) 1( باشـد، معادلـه      δ798/0مطلق انحرافات برابـر     

  .محاسبه ضریب یکنواختی ارائه نمودند
  
)1(           

  
  

  مواد و روش ها
 هکتار و 50اراضی مزرعه آزمایشی امیدیه با سطح ناخالص 

 هکتار واقع در جنوب شرقی 42سطح خالص در حدود 
 و عرض º49 42´ 30"ن در طول شرقی استان خوزستا

این مرزعه در مجاورت کانال . باشد  میº 30 50´شمالی 
 2به فاصله ) RMCکانال (اصلی شبکه آبیاري شهید رجایی 
ماهشهر در مسیر جاده سویره –کیلومتر از جاده اصلی امیدیه

. و در نزدیکی فرودگاه قدیمی شرکت نفت واقع گردیده است
ضی مزرعه آزمایشی امیدیه رودخانه زهره منبع تأمین آب ارا

 براي.  کیلومتري مزرعه واقع شده است12باشد که در  می
هاي   مورد آزمایش در روزها و ساعت75حصول نتایج جامع، 

روز صورت گرفت تا روابط و نمودارهاي بدست  مختلف شبانه
لف جوي و  وسیعی از شرایط مختۀد دامننآمده بتوا

هایی که اطالعات ناقص یا  آزمایش. دیرهیدرولیکی را در برگ
هاي آنها در تجزیه و   و از دادهشد، حذف داشتنداشتباه 
 دو 3در این تحقیق از آبپاش نوع ژاله . ها استفاده نشد تحلیل

بر . اینچ استفاده شد) 8/1(× ) 32/3(نازله با قطر نازلهاي 
اساس اطالعاتی که از شرکت تکنوژاله، کارخانه سازنده 

 در 3 بدست آمد، قطر پراکنش آبپاش ژاله 3ش ژاله آبپا
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 متر و در 36 متر برابر با 32شرایط بدون باد در فشار آب 
 متر و همچنین در فشار آب 9/36 متر برابر با 39فشار آب 

هاي این طرح بر  آزمایش. باشد  متر می8/37 متر برابر با 42
ر  با روش استقراISO 7749.2 (1990) استاندارد  اساس

گیري شامل  پارامترهاي قابل اندازه. اجرا شدآبپاش منفرد 
آوري شده در  سرعت باد، فشار آب، دبی و میزان آب جمع

پارامترهاي . باشد ها بر اثر خروج آب از آبپاش می قوطی
گیري  هواشناسی با نصب دستگاه بادسنج سه فنجانی اندازه

ب میزان دبی خروجی آب از آبپاش در مزرعه با نص. شد
. دشگیري  کنتور حجمی و کرنومتر به طور دقیق اندازه

.  ساعت است1حداقل زمان کار آبپاش در هر آزمایش 
همچنین سعی گردید با توجه به تغییر مقدار پارامترهاي 
جوي نسبت به زمان و عدم وقوع همان شرایط قبلی به طور 

زمان .  صورت گیردمشابهها با شرایط  دقیق، تکرار آزمایش
 تا زمستان سال 1383ها از زمستان سال   آزمایشياجرا

براي دستیابی به اهداف این مطالعه .  به طول انجامید1384
 و 5-7، 0-5(هایی با سه شدت باد جاري در منطقه  آزمایش

 40، 35(، سه تیمار فشار متوسط آبپاش )متر بر ثانیه < 7
 و 18، 15(جانبی  لوله روي آبپاش و سه فاصله)  متر45و

ها  با توجه به اینکه آرایش و فواصل آبپاش. شد اجرا)  متر21
، در این استاز فاکتورهاي مؤثر بر یکنواختی توزیع آب 
هاي  ها در آرایش مطالعه، براي بررسی اثرات فواصل آبپاش
 متر 21 و 18، 15مختلف بر یکنواختی توزیع آب، سه فاصله 

تخاب و سپس ها بر روي لوله فرعی ان به عنوان فاصله آبپاش
، 18×18، 15×18، 15×15یکنواختی توزیع آب براي فواصل 

 متر در سه آرایش مستطیلی، 21×21 و 18×21، 15×21
نماي کلی استقرار ) 1(شکل . مربعی و مثلثی محاسبه گردید
باشد که این ظروف به صورت  ظروف جمع آوري آب می

  .ند ا قرار گرفته3 متر در اطراف آبپاش ژاله3×3شبکه 
  
  
  
  
  

  
هاي جمع آوري   و قوطی3 نماي کلی استقرار آبپاش ژاله-1شکل 

  آب
  

هاي آمـاري نـشان داد کـه         بوسیله روش ) 1962(دابوس  
هـا    ضریب یکنواختی کریستیانسن در مقایسه بـا سـایر روش         

 معتقد اسـت    )1983 (همچنین هیرمان ،  دارداعتبار بیشتري   
ب یکنـواختی  هاي سازنده آبپاش ها معموالً از ضری  که شرکت 

 .کننـد   هایشان استفاده می    کریستیانسن براي ارزیابی سیستم   
براي اسـتفاده از معادلـه کریستیانـسن، آزمـایش در مزرعـه             

هــاي  بنــدي شــده و قــوطی صــورت گرفتــه و زمــین شــبکه
 و ضـریب  گرفـت آوري آب در رأس شبکه مربعات قـرار         جمع

محاسـبه  ) 2 (یکنواختی کریستیانسن توسط معادلـه آمـاري      
 .ردیدگ می
  
)2(  
  
  

  : که در معادله فوق
CU = ضریب یکنواختی کریستیانسن، درصد ،iy = پاشش
= y، گیري شده در هر منطقه از شبکه، حجم یا عمق اندازه

گیري شده،  متوسط میزان پاشش روي تمام نقاط اندازه
 در اینجا تعداد تعداد مشاهدات،= N و حجم یا عمق

منظور تعیین مقدار آب دریافت شده در ه ها ب گیري اندازه
 براي عملکرد یکنواخت مطلق سیستم .نقاط مختلف مزرعه

 100آبیاري، ضریب یکنواختی با استفاده از معادله فوق برابر 
 که در شرایط واقعی هرگز حاصل .درصد بدست خواهد آمد

  .نخواهد شد
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  نتایج و بحث
)  متـر 45 بـه    35از   ( بـا افـزایش فـشار      1ول  مطابق جـد  

ضریب یکنواختی توزیع آب افزایش یافته و این ارتباط خطی          
داراي شـیب   )  متر 40 تا 35 بین(نبوده بلکه در فشارهاي کم      

)  متـر  45 تـا    40بـین   (بیشتري نـسبت بـه فـشارهاي زیـاد          
 هـر چـه     )1942 (بر اساس مطالعات کریستیانـسن    . باشد  می
 آبپاش هـا بایـد بـا فواصـل     ، کمتر باشدم کارکرد سیست  فشار

نتایج این بررسی نیـز نظریـات    .کمتري از یکدیگر قرار گیرند    
به طور کلی ضریب یکنـواختی    .کندمیید  یکریستیانسن را تا  

 لـیکن  .یابـد  توزیع آب با کاهش فواصل آبپاش ها افزایش می        
 .در این زمینه باید مـسائل اقتـصادي را نیـز در نظـر گرفـت               

 و  مربعی،اي مـستطیلی  هـ    براي آرایش  )1983 (کلرهمچنین  
ي کلی به ترتیـب نـسبت فواصـل         دهعمثلثی به عنوان یک قا    

 ارائـه  62/0و  5/0،  54/0×67/0  را آبپاش ها به قطر پـراکنش     
نتایج این بررسی نشان داده کـه اگـر در شـرایط            . کرده است 

ها بـه قطـر پـراکنش     متوسط سرعت باد نسبت فواصل آبپاش 
 80 صیه شده باشـد ضـریب یکنـواختی بیـشتر از    در طیف تو 

 مـورد قبـول      این یکنواختی توزیـع آب     خواهد بود که  درصد  
 هـا   آبپـاش آرایـش  .باشد هاي آبیاري می  اکثر طراحان سیستم  

یکنـواختی  بـر     کمتـري  ثیرأ تـ  ها،   آبپاش  فواصل  مقایسه با  در
گرچه ضـریب یکنـواختی در آرایـش مثلثـی          . داردآب   توزیع

ــشتر ــی از کمــی بی ــستطیلی م ــش م ــش ،باشــد  آرای  در آرای
در آرایـش   (هـا     نبودن فواصل آبپاش   بهینهمستطیلی به علت    

 باشـد نـاگزیر در      بهینـه مستطیلی همپوشانی از یـک طـرف        
 . اسـت  کمترضریب یکنواختی   )  نخواهد بود  بهینهطرف دیگر   

. باشـد   ر ضریب یکنواختی می   بسرعت باد یکی از عوامل مؤثر       
ش سرعت باد ضـریب یکنـواختی توزیـع         به طور کلی با افزای    

هاي مستطیلی   ثیر سرعت باد در آرایش    تأ. یابد  آب کاهش می  
بـا  بـه طـور کلـی       .ي مربعی بیـشتر اسـت     ها  آرایشنسبت به   

  .یابد ها ضریب یکنواختی کاهش می فزایش فواصل آبپاش
  

   آبپاش هارایش و فواصل آآب، فشار شرایط مختلف باد،  ضریب یکنواختی توزیع آب در-1جدول 
  )متر (ها آرایش و فواصل  آبپاش

  مثلثی  مثلثی  مثلثی  مستطیلی  مستطیلی  مستطیلی  مربعی  مربعی  مربعی
15×15  18×18  21×21  18×15  15×21  18×21  15×15  18×18  21×21  

   آبفشار
  )متر(

  باد سرعت
متر بر (

  )ثانیه
34/94  51/87  7/87  7/88  3/88  79/86  69/90  29/87  7/88  35  5-0  
91/94  31/93  7/87  89  6/88  18/87  7/92  1/91  4/89  40  5-0  
06/95  17/92  1/88  1/89  4/89  3/87  32/93  58/93  3/90  45  5-0  
9/92  58/89  82  84  4/83  39/81  82/90  81/88  8/80  35  7-5  
04/94  91/89  5/81  4/91  2/90  98/89  35/90  52/89  1/86  40  7-5  
74/95  85/88  3/89  3/92  4/89  96/90  09/92  05/89  3/91  45  7-5  
51/81  47/74  8/74  7/65  3/60  94/59  93/83  71  7/50  35  <7  
63/88  17/85  6/73  8/73  8/73  47/69  74/83  72/80  5/70  40  <7  
84/89  93/89  7/62  5/78  77  95/74  63/84  92/85  5/70  45  <7  

 
  
  

 35  وقتی فـشار از ،شود  مشاهده می2 همانطور که در جدول  
د، ضـریب  برسـ متـر   40بـه   و درصد افـزایش یافتـه  14 متر،

  وقتـی در صورتی کـه     . می یابد  درصد افزایش    5/6یکنواختی  
ــه26فــشار  ــزایش یافت د، ضــریب و متــر شــ45  و درصــد اف

شـود کـه     میمالحظه  . می یابد  درصد افزایش    9/7یکنواختی  
این ارتبـاط خطـی نبـوده و در فـشارهاي کمتـر شـیب ایـن         

) 1942 (براساس مطالعات کریستیانسن   .استمنحنی بیشتر   
در هر آبپاش معین هر چه فشار آب کمتر گردد شدت پخش      

با کاهش فشار، دبی و شـعاع پـراکنش کـم            (می شود بیشتر  
ثیر کاهش سطح نسبت به کـاهش دبـی زیـاد      أشود ولی ت    می
و نیـز   ،  )مـی شـود    موجب افزایش شـدت پخـش        و این  است
و یکنــواختی ت ضــربه قطــرات آب روي خــاك افــزایش شــد
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 کـه هـر   می شود در نتیجه توصیه    . یابد  پخش آب کاهش می   
ها به فواصل کمتر از یکدیگر قرار        چه فشار کمتر باشد آبپاش    

 بر اساس این مطالعه مؤثرترین عامل کـاهش ضـریب          .گیرند
  دایـره   بارش نسبتاً زیاد آب در محیط      ، کم ختی درفشار ایکنو

  دایـره  افزایش فشار، بارش زیـاد آب در محـیط        . پاشش است 
تا حدودي الگوي پاشش را اصالح     (می دهد پاشش را کاهش    

در  .دشـو و باعـث افـزایش ضـریب یکنـواختی مـی          ) کنـد   می

 45 تـا    40صورتی که در آبپاش مورد بررسـی فـشار حـدود            
 درصـد خواهـد   85تی بیـشتر از   ضریب یکنـواخ   انتخاب شود 

نتایج حاصل از این    . باشد  بود که مورد قبول اکثر طراحان می      
 کــه روي دیگـر محققـان    مطالعـه بـا نتـایج حاصــله بوسـیله    

بـراي   .انـد مطابقـت دارد   فشارهاي متوسط و زیاد کـار کـرده     
تـري از      طیـف وسـیع    می شـود   توصیه   بهینهپیداکردن فشار   

  .بررسی شود ،فشار
  

  در سیستم آبیاري بارانی بر یکنواختی توزیع آب  کارکردثیر فشارأ ت-2جدول

 35 نسبت به فشار درصد افزایش فشار  )درصد( ضریب یکنواختی  )متر (فشار
  )متر (35درصد افزایش ضریب یکنواختی نسبت به فشار  )متر(

35  81  -  -  
40  86  14  5/6  
45  88  26  9/7  

 
   آبواختی توزیع یکن آبپاش ها بر ضریب آرایشتأثیر

بـر روي ضـریب یکنـواختی توزیـع     ها  آبپاشتأثیر آرایش  
ب یکنـواختی   ی ضـرا  . نشان داده شـده اسـت      3آب در جدول    

ب یکنـواختی تمـام     یارائه شده در این جـدول متوسـط ضـرا         
در ایـن جـدول      .اسـت هـاي مـورد نظـر         براي آرایش  تیمارها

لی  و آرایش مستطی   بیشترین  آرایش مربعی  ،شود  مالحظه می 
گرچـه ضـریب یکنـواختی     .را داردیکنواختی ضریب   کمترین

 ،اسـت  از آرایش مـستطیلی  بیشترآب در آرایش مثلثی کمی    
جابجـا  ( بـرداري  ولی به علـت مـشکالت در مـدیریت و بهـره          

  کالسـیک متحـرك و  هـاي   در سیـستم ي فرعیها  کردن لوله 
ــرك  ــه متح ــستم) نیم ــاي  از آن در سی ــاريه ــتفاده آبی  اس

ـ     کالسـیک    هـاي    در سیـستم    ولی .شود  نمی راحتـی  ه ثابـت ب
توان از این آرایش اسـتفاده کـرد و تـا حـدي یکنـواختی                می

ــزایش داد ــواملی کــه   .توزیــع آب را اف ــؤثرترین ع یکــی از م
بـاال بـردن یکنـواختی توزیـع آب نقـش مـؤثري           تواند در   می

هــا در جهــات   آب آبپــاشهمپوشــانی میــزان ،داشــته باشــد
هـا در    آب آبپـاش همپوشـانی بعی در آرایش مر . مختلف است 

  آرایـش  در در صورتی کـه ، جهات مختلف نسبتاً یکسان است 
 در جهـات طــولی و عرضـی متفــاوت   همپوشــانیمـستطیلی  

 تارجوئلو .می شود موجب کاهش ضریب یکنواختی      این. است
هاي مربعی   نتیجه گرفت که آرایش    ی پس از مطالعات   )1992(

یکنـواختی بـاالتري   ضـریب   هاي مـستطیلی     نسبت به آرایش  
 و  داردنتایج این بررسی با نتایج اکثر محققین مطابقت        .دارند

با توجه به نتایج این مطالعـه       . کندیید می أنتایج تارجوئلو را ت   
هـایی کـه فاصـله       المقـدور از آرایـش      حتـی  شـود  توصیه مـی  

هـاي فرعـی روي     هاي فرعی و فاصله لولـه       ها روي لوله   آبپاش
) مربعـی و مثلـث متـساوي االضـالع     (لوله اصلی برابـر اسـت       

  .استفاده شود
  

  نواختی توزیع آبکآرایش آبپاش ها بر ی  تأثیر-3جدول 
  آرایش  )درصد(ضریب یکنواختی 

  مستطیلی 82
 مثلثی 85
 مربعی 86

  
   یکنواختی توزیع آببرها  آبپاش فواصل تأثیر

 توزیع آب  یکنواختیارتباط بین فواصل مختلف و ضریب
ب یکنواختی مندرج یضرا. شان داده شده استن 4در جدول 

در جدول فوق متوسط ضرائب یکنواختی تمام تیمارها براي 
همانطور که در این جدول  .باشد فواصل مورد نظر می

 شود ضریب یکنواختی توزیع آب در فواصل مشاهده می
ها به قطر پراکنش  نسبت فواصل آبپاش(  متر 15×15
 متر 21×21در فواصل  بیشترین مقدار و )39/0×39/0

 کمترین )5/0×5/0ها به قطر پراکنش  نسبت فواصل آبپاش(
به طور کلی ضریب یکنواختی توزیع آب با  .باشد مقدار می
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 علت اصلی افزایش .یابد ها افزایش می کاهش فواصل آبپاش
تواند تداخل بیشتر آب آبپاش ها در فواصل  یکنواختی می
 نسبت فواصل ،وضوعتر شدن م براي روشن .کوچکتر باشد

 مطابقنتایج . آبپاش ها به قطر پراکنش محاسبه گردید
 نشان داد که با کاهش فواصل آبپاش ها روي لوله 4جدول 
 قطر پراکنش، ضریب  آبپاش ها به فواصل نسبتجانبی و

 پس از )1942 (کریستیانسن .یابد یکنواختی افزایش می
اي آبپاش ها  فواصلی را بر،ها و شرایط مختلف مطالعه حالت

وي براي آرایش مستطیلی و مربعی به . پیشنهاد کرده است
و  4/0×6/0ترتیب نسبت فواصل آبپاش ها به قطر پراکنش، 

پس از مطالعاتی ) 1983 (کلر . را پیشنهاد کرده است5/0

 براي مناطق با بادهاي متوسط و  رایک قاعده کلی
است  پیشنهاد کرده مثلثی هاي مربعی، مستطیلی و آرایش

 به )ها به قطر پراکنش نسبت فواصل آبپاش( که این مقادیر
نتایج این بررسی نشان  .است 62/0و  4/0×67/0، 5/0ترتیب 
 که اگر فواصل پیشنهادي فوق رعایت شود ضریب می دهد

 مورد و این درصد خواهد بود 80یکنواختی توزیع آب حدود 
یج این نتا .باشد هاي آبیاري می قبول اکثر طراحان سیستم
 کلر و دیگر محققان مطابق ،بررسی با نتایج کریستیانسن

  .است
  

  
  بآ بر ضریب یکنواختی توزیع ها آبپاش فواصل  تأثیر-4جدول

  پارامتر  )متر (ها فواصل آبپاش
  21×21  18×18  15×15  21×18  21×15  18×15  
 قطر پراکنش  بهنسبت فواصل آبپاش ها

  42/0×5/0  42/0×58/0  5/0×58/0  42/0×42/0  5/0×5/0  58/0×58/0  متر) 36(

نسبت فواصل آبپاش ها به قطر پراکنش 
  4/0×48/0  4/0×57/0  48/0×57/0  4/0×4/0  48/0×48/0  57/0×57/0  متر) 37(

نسبت فواصل آبپاش ها به قطر پراکنش 
  39/0×47/0  39/0×55/0  /47×55/0  39/0×39/0  47/0×47/0  55/0×55/0  متر) 38(

  84  82  81  91  87  80  )درصد(ضریب یکنواختی  

 افزایش یکنواختی نسبت به میزان
  8/4  4/2  2/1  1/12  8  0  متر) 21×21(آبپاش ها فواصل حداکثر

  

  آب توزیع  یکنواختیضریب باد برتأثیر
 یکنـواختی توزیـع آب در    ضـریب رابطه بین سرعت باد و 

ب یکنواختی ارائه شـده     یضرا.  نشان داده شده است    5جدول  
ب یکنواختی تمام تیمارهـا بـراي    یسط ضرا در این جدول متو   

همانطور که در این جدول  .باشد  هاي باد مورد نظر می      سرعت
شود در نتیجـه افـزایش سـرعت بـاد یکنـواختی              مالحظه می 

بـا توجـه بـه     .مـی یابـد    براي همه تیمارها کاهش      توزیع آب 
اینکه مقایسه تیمارهاي مختلف در یک سرعت ثابـت بـاد در           

 مقایسه تیمارها در سه طیـف       ، نبوده است  مزرعه امکان پذیر  
وقتی کـه  .  است جرا شده ا) شدید مالیم، متوسط، ( سرعت باد 

ضـریب  )  متـر بـر ثانیـه      7-5 (ه اسـت  سرعت باد متوسط بود   

)  متـر برثانیـه  0-5(   درصد نسبت به باد مالیم3/2یکنواختی  
 متـر  7 با افـزایش سـرعت بـاد تـا حـدود       .کاهش یافته است  

ریب یکنواختی در مقابـل افـزایش سـرعت          کاهش ض  ،برثانیه
 متر بـر  7از  بیشتر  (هاي بیشتر     ولی در سرعت  زیاد نیست،   باد
در این طیـف  (یابد    ضریب یکنواختی شدیداً کاهش می     )ثانیه

تـارجوئلو   ).درصد کاهش داشـته اسـت   20ضریب یکنواختی   
 یکنـواختی  ضـریب  سرعت باد برتأثیر ه پس از مطالع )1992(

 یکنـواختی توزیـع آب بـا افـزایش          ریب کـه ضـ    نتیجه گرفت 
یابد و این کاهش معموالً با یک معادله          سرعت باد کاهش می   

پـس از مطالعـاتی     ) 1995 ( هـارت  .درجه دوم مطابقـت دارد    
 کاهش یکنواختی در نتیجه افزایش سرعت بـاد را بـراي    تأثیر
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 متـر   12×18 و   9×18،  9×15 و فواصـل      میلی متر  16/3نازل  
   .خطی ذکر کرده است

  
  بآسرعت بادروي ضریب یکنواختی توزیع  تأثیر-5جدول 

  درصد کاهش یکنواختی  )درصد(یکنواختی   )m/s(سرعت باد 
  ـــــ  90  5-0
7-5  88  3/2  
< 7  75  20  

  
طراحی سیستمهاي آبیاري   در انتها الزم به ذکر است که        

توانـد در افـزایش      زیاد، تا حدي مـی      و بارانی با فشار متوسط   
کـارکرد  در صورتی که فشار     .  مؤثر باشد  یع آب  توز یکنواختی
هـاي   ایـن فـشار بـراي آبپـاش     ( بـزرگ حد بیشتر از   سیستم،

 درنظـر   ) متر اسـت   45استفاده شده در این تحقیق بیشتر از        
 یکنـواختی توزیـع آب و در نتیجـه      ممکن اسـت   ،گرفته شود 

هـاي    در سـرعت  تا حد امکان.یابد کاهش براندمان کاربرد آ 
 لورت نیـاز از آرایـش مربعـی بـا نـسبت فواصـ             درصـ   باال باد

ـ ه و آبپاشـ 4/0آبپاشها بـه قطـر پـراکنش حـدود        قطـر  اایی ب
پراکنش کم استفاده گردد تا ضریب یکنواختی توزیـع آب در     

  .حد قابل قبول باشد
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