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چکیده
استان سمنان به خاطر موقعیت جغرافیایی ،اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی با محدودیتهای آبوخاک مواجه استت روشهتای
آبیاری تحتفشار بهعنوان یکی از گزینههای بهبود بهرهوری مصرف آب در استان سمنان توسعهیافته است ایت تحییتب بتا
هدف ارزیابی سامانه های آبیاری بارانی در استان سمنان انجام شد به ایت منوتور در ایت هت وهد تعتداد شتد طتر از
طر های آبیاری بارانی ویل موو ،كالسیك ثابت با آبپاش متحرک ،و ستنترهیو

در ننتد مزرعته متورد ارزیتابی فنتی قترار

گرفت میادیر راندمان هتانسیل كاربرد آب ( ،)PELQرانتدمان واقعتی كتاربرد آب ( ،)AELQضتری
یکنواختی توزیع ( )DUدر سامانههای ویلمتوو بته ترتیت

برابتر  77/9 ،92/6 ،04/7و  79/7درصتد و در ستامانههتای

كالسیك ثابت  77 ،70/8 ، 70/8و  67درصد به دست آمد در روش سنتر هیو
 20/7 ،72/6و  29درصد بود مالحوه شد ای هارامترها در سامانه سنترهیو
وجود آبپاشهای مناس

یکنتواختی ( )CUو

و نو و هایی بودن ارتفاع آبپاشها در دستگاه سنترهیو

نیز میتادیر فتوب بته ترتیت

برابتر ،88

بهتری وضعیت را داشتتند طراحتی ختوب،
از عوامل عملکرد بهتتر ایت ستامانه بتود

هس از آن ،روش كالسیك ثابت با آبپاش متحرک از وضعیت بهتری برخوردار بود هایی بتودن ارتفتاع آبپتاشهتا و وجتود
فشار مناس
نامناس

در سامانه باعث افزاید كارآیی آن در مزرعه شماره نهار شده بود در حالیكه در مزرعه شماره هنج فاصتله

آبپاش ها باعث كاهد كارآیی روش كالسیك ثابت با آبپاش متحرک شده بود در مزارع دیگر ،فشار كاركرد كم

آبپاشها ،كاهد آبدهی و شعاع هاشد آبپاشها نسبت به میادیر اسمی و اختالف فشار زیاد در سامانه ،كارآیی ویلمتوو را
كاهد داده بود

واژههای کلیدی:

راندمان آبیاری ،سنترپیوت ،طراحی آبیاری بارانی ،ویلموو ،یکنواختی توزیع

 -1آدرس نویسنده مسئول :مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) -بخش تحقیقات فنی و مهندسی
* -دریافت :تیر 1931و پذیرش :مرداد 1931
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پایین  PELQمیتواند به دو دلیل یکی طراحتی و اجترای

مقدمه
به دلیل محدودیت منابع آب استتااد صتحی و
با کارآیی باالی آن اهمیت به سزایی دارد .این امتر مهت بتا
طراحی ،اجرا ،نگهداری و متدیریت مناست

ستامانه هتای

آبیاری میسر می شود .به این منظور سامانه های آبیتاری کته
آب را به موثرترین شیو ممکن جهت جلوگیری از تلاات
به کار ببرند ،مورد نیاز می باشند .در این راستتا استتااد از
روشهای آبیاری تحتفشار از جمله بتارانی پیشتنهاد متی
گردد .آبیتاری تحتت فشتار یکتی از نتتای پیشترفت هتای
تکنولتتو ی بتترای جلتتوگیری از هتتدررفت آب و افتتزای
راندمان مصرف آب در بخ

کشاورزی می باشتد .اصتوالا

هر پرو آبیاری بعد از طراحی و اجرا باید متورد بررستی
قرار گرفته کتارایی و عملکترد آن بررستی شتود .ارزیتابی
روش آبیاری شامل تعیتین رانتدمان واقعتی کتاربرد آب و
بررسی روش مدیریت مزرعه و بته دستت آوردن حتداکرر
عملکرد واقعی سیستت متیباشتد .در صتورت عتعد در
مدیریت مزرعه و پایین بودن راندمان واقعی سیست  ،بایتد
با اتخاذ تدابیری به پتانسیل عملکرد واقعی سیستت رستید
(کلر و بالیزنر .)0991 ،مریتا و کلتر ( )0991یکنتواختی
توزیتتتتتع ،(DU)2رانتتتتتدمان کتتتتتاربرد آب در ربتتتتتع
پایین ،(AELQ)3راندمان پتانسیل کاربرد آب در ربع پایین
 (PELQ)4و عری

یکنواختی (CU)5را بهعنتوان عمتد -

تتترین پارامترهتتا در ارزیتتابی ستتامانههتتای بتتارانی معرفتتی
نمودند.
عری

یکنواختی کریستیانسن شاخص مناستبی

برای نشان دادن یکنواختی توزیتع آب در ستامانه آبیتاری
می باشتد .یکنتواختی توزیتع ،شاخصتی استت کته میتزان
یکنواختی کاربرد آب در سط مزرعته را تعیتین متیکنتد.
 AELQچگونگی بهر برداری از یک سامانه اجرا شتد را
نشان میدهد PELQ .بیانگر آن است که ستامانه موجتود
در شرایط بهر برداری مناس

چگونه عمل میکند مقتادیر

2 -Distribution Uniformity
3 -Application Efficiency of Low Quarter
4 -Potential Efficiency of Low Quarter
5 -Uniformity Christiansen's Coefficient

نادرست و دیگتری متدیریت بهتر بترداری ییرصتحی از
سامانه باشد .مدیریت نادرست و ععید مه تترین عامتل
اثرگذار بر روی ک بودن مقدار  PELQاستت .بته عنتوان
مرال افت فشار و کاه
کاه

دبی خروجتی از نتازلهتا باعت

راندمان و یکنواختی میشود .آبیتاری زمتانی بطتور

یکنواخت صورت میگیترد کته مقتدار آب داد شتد بته
خاك در قسمتهای مختلد مزرعه چندان متاتاوت نباشتد.
بتته منظتتور استتتااد بهینتته از آب قابتتل دستتتر  ،توزیتتع
یکنواخت تر آب عروری است (کلتر و بالیزنتر.)0991 ،
یکنتتواختی بتتاال متتیتوانتتد در بهبتتود عملکتترد و کیایتتت
محصول عامل مهمی باشد بهخصوص برای محصوالت بتا
ارزش باال که تغییرات جزیی در یکنواختی آبیاری می تواند
باع

عملکرد و کیایت محصول شود.

کاه

یک سیست آبیاری بتا یکنتواختی ختوب ستب
صرفه جویی در مصرف آب می شود زیرا از آبیاری بی

از

حتد قستمتهتایی از مزرعتته جلتوگیری متی شتود (لتتی،
 .)2113یکنواختی پایین در سیست آبیاری بارانی به عوامل
متعددی بستگی دارد عواملی نظیر :انتخاب قطرهای ناکافی
و نامناس

برای لولههای آبرستان ،فشتار خیلتی پتایین یتا

خیلی باال ،انتخاب نازل ها و آبپاش های ناکافی و نامناس ،
ه پوشانی ناکافی قطترات ،اثترات بتاد روی توزیتع آب،
تغییرات در اجزای سیست به مرور زمان مانند تغییترات در
راندمان پمپ ،تنظی فشار یا انداز نازل و گرفتگتی نتازل
(هامان و ایگار .)2115 ،برادران هزاو و همکاران ()0315
تعداد نه سیست آبیاری بارانی (کالستیک ثابتت بتا آبپتاش
متحرك و ویل موو) را در شهرستتان اراك متورد ارزیتابی
قرار دادند .در پایان نتیجهگیری شد مشکالت اصلی طرح-
های آبیاری بارانی عد دقت در طراحتی و اجترای آنهتا
بود که از جمله میتوان به پایین بتودن یکنتواختی توزیتع
آبپاشها ،نامناس
فواصل نامناس

بودن فشار و توزیع ییر یکنواختت آن،
آبپاشها ،طول نامناس

لولههتای جتانبی

اشار نمود .همچنین عد مدیریت و نگهداری صتحی از
سامانه ها و بته کتار بتردن وستایل بتا کیایتت نامناست

از

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 23شماره 027 / 7231 /2
مشکالت موجود در این سامانهها بود استت .در تحقیقتی
ش

سیست آبیاری بارانی کالسیک و ویتل متو در منطقته

نتای نشان داد با کتاه

زمتان توقتد دستتگا  ،عملکترد

سیست بهبود مییابتد .همچنتین بتا افتزای

اصاهان مورد بررستی قترار گرفتت و رانتدمان کتاربرد در

یکنواختی پخ

مزارع بتین  01تتا  91درصتد و متوستط رانتدمان واقعتی

.)2105

کاربرد  50درصد به دستت آمتد .در وعتعیت هتوای آرا

سیست کتاه

سترعت بتاد

یافتت (اوزا و همکتاران،

اشرف و همکاران ( )0394سیست آبیاری بارانی

(سرعت باد کمتر از سه متر بر ثانیه) برای سیست ویل موو

دورانی و کالسیک ثابت با آبپاش متحرك را در دانشگا

یکنواختی توزیع آب

نشان داد سیست

و کالسیک به ترتی

متوسط عری

تهران مورد بررسی قرار دادند .نتای

در ربع پایین  95و  54درصد تعیین گردید .در شرایط بتاد

آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرك با عری

متوسط (سرعت باد از سه تا هشت متر بتر ثانیته) و بافتت

یکنواختی  65/5درصد و راندمان پتانسیل ربع پایین 49/5

خاك سنگین عملکرد سیست کالسیک بهتر از ویل موو به

درصد نسبت به سیست دورانی عملکرد پایینتری داشت.

دست آمد.

نتای همچنین نشان داد آبیاری بارانی کالسیک بیشترین

در اکرر موارد راندمان پتانسیل و واقعتی کتاربرد

حساسیت را به وزش باد داشت و عری

یکنواختی آن

آب تقریباا برابر بود که بیان گر اعمال ک آبیاری در متزارع

پایین بود .معروف سی و سه مرد و بایزیدی ()0391

مورد مطالعه به دلیل کمبود آب در طی فصل زراعتی بتود

سامانههای آبیاری بارانی کالسیک ثابت اجرا شد در

استتتت (مصتتتطایزاد و همکتتتاران .)0391 ،حمتتتدی و

منطقه مهاباد را ارزیابی نمودند .مالحظه شد یکی از دالیل

همکتتاران ( )0395بتتا بررستتی تعتتدادی از ستتامانههتتای

اصلی پایین بودن یکنواختی توزیع و بازد آبیاری در این

سنترپیوت در مغان نتیجه گرفتنتد کته ستامانههتای متورد

سامانهها سرعت باد باال در منطقه و ععد طراحی بود

مطالعه از کارایی مناسبی برخوردار نبودنتد .دلیتل کتارایی

است تارجولو و همکاران ( )2111مدلی را برای تخمین

نامناس  ،بیشتر مربوط به مسائل مدیریتی و اشکاالت فنی

افت عری

یکنواختی ناشی از تبخیر و بادزدگی در

سیست ها بود که مورد توجه قرار نگرفته بود .مقادیر پتایین

شرایط نیمه خشک ارائه نمودند که عواملی شامل نوع

راندمانها به علت ناسازگاری شترایط کتارکرد و طراحتی

نازل ،کمبود فشار بخار و سرعت باد در آن

نامناس

سیست بود که باید متورد توجته و بتازبینی قترار

گیرد .در تحقیقی راندمان پتانسیل کاربرد ،رانتدمان واقعتی
کاربرد و توزیع یکنواختی برای سیست سنترپیوت در طول
فصل زراعی به ترتی

آبپاش ،ترکی

اثر داشتند و دریافتند که  CUبا افزای
بر ساعت بهصورت خطی کاه
کاه

باد تا  21کیلومتر

یافته و از آن به بعد،

بیشتری دارد .همچنین سمرود و سلکر ()2110

 34/6 ،34/9و  49/3درصد به دست

توزیع نرمال را برای توزیع آب در آبیاری بارانی بهصورت

آمد .علت پتایین بتودن رانتدمان واقعتی کتاربرد ،مشتکل

تحلیلی حل نمودند و با بررسی خطاهای موجود در این

مدیریت در نحو کاربرد سیست تشخیص داد شتد .بترای

تحلیل نتیجه گرفتند که بهکار بردن توزیع نرمال برای

سترعت دستتگا  ،تغییتر

است که کاایت کمتر از 95

باال بردن کارآیی سیست  ،افزای

نازل آبپاش ها ،ایجاد حوعچه ترسی

و حذف جلبک هتا،

آبیاری بارانی زمانی مناس
درصد و عری

یکنواختی کریستین سن کمتر از 91

استااد از گزینه های مختلد پاشند ها و تامین مقتدار آب

درصد باشد .استامبولی و همکاران ( )2103مقدار تلاات

با نیتاز آبتی گیتا پیشتنهاد شتد استت (کریمتی،

تبخیر و باد را در سیست کالسیک ثابت در منطقهای نیمه

 .)0311طی پژوهشی تاثیر ستیکلهتای حرکتت و توقتد

خشک در اسپانیا بررسی کردند .مقدار متوسط تلاات

سیست سنترپیوت بر روی شاخصهای ارزیابی و همچنین

تبخیر و باد را برای سیست کالسیک ثابت در طول روز و

تاثیر باد بر روی این پارامترها مورد بررستی قترار گرفتت.

برابر  05/4و  1/5به دست آوردند .موالیی

متناس

ش

به ترتی
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و همکاران ( )0395در پژوهشی  01سامانه آبیاری بارانی

صورت گرفت .بدین منظور راندمان و یکنواختی توزیع

کالسیک ثابت با آبپاش متحرك در دشت کوهدشت در

در سامانههای ویل موو ،کالسیک ثابت با آبپاش متحرك و

استان لرستان را مورد ارزیابی قرار دادند .بهطور کلی نتای

سنترپیوت بررسی و تعیین شد.

نشان داد سه بزرگی از پایین بودن عملکرد

این پژوه

سامانههای آبیاری بارانی کالسیک ثابت دشت کوهدشت

مواد و روشها

مربوط به مدیریت و بهر برداری ععید از این سامانهها

این تحقیق در مزارع استان سمنان انجا گرفتت.

بود است .بهرامی و همکاران ( )0396در پژوهشی،

این استان دارای اقلی خشتک و نیمته خشتک استت .بته

سامانههای آبیاری بارانی کالسیک ثابت (چهار سامانه) و

منظور ارزیابی سامانههای آبیاری اجرا شد در ایتن استتان

آباشان یلطان (یک سامانه) اجرا شد در پن مزرعه در

مزرعه از لیست طرحهای اجرا شد در استتان

شهرستانهای مختلد استان فار

تعداد ش

را مورد ارزیابی قرار

سمنان از مدیریت آبوخاك سازمان جهادکشاورزی استان

دادند .در پایان نتیجهگیری شد ،فرونشست عمقی ،قدیمی

ستمنان انتختتاب و پتته از همتاهنگی بتتا کشتتاورزان آنهتتا

بودن سامانهها ،کمبود فشار و تغییرات فشار و دبی آبپاش-
ها از علل کاه

سامانههای منتخ

متورد ارزیتابی فنتی قترار گرفتنتد کته

یکنواختی توزیع در سامانهها بود.

مشخصات آنها در جدول  0آمد استت .بتهمنظتور تعیتین

یکسان شدن راندمان پتانسیل کاربرد در ربع پایین و

سرعت باد از بادسن پراب فنجانی استتااد شتد .بتا ایتن

راندمان کاربرد واقعی در تما سامانههای آبیاری ،بیانگر

بادسن میتوان سرعت باد را در محدود  1/9تا  35متر بر

تامین آب آبیاری کمتر از نیاز گیا بود .مقادیر ک

ثانیه انداز گیری نمود .شتاخصهتای متورد ارزیتابی فنتی

تلاات آب بهصورت

شامل راندمان پتانسیل چارك پایین ،راندمان کاربرد چارك

یکنواختی توزیع نشاندهند

فرونشست عمقی بود .با توجه به مرور منابع شاخصهایی

پایین ،عری

یکنواختی کریستین سن و یکنواختی توزیتع

نظیر راندمان پتانسیل کاربرد ،راندمان واقعی کاربرد و

بود (مریا و کلر0991 ،؛ علیزاد  .)0315 ،جهتت ارزیتابی

مقایسه این دو ،همچنین محاسبه یکنواختی توزیع آب در

سامانه آبیاری بارانی ویلمتوو و کالستیک ثابتت یکستری

مزرعه بهمنظور ارزیابی و مقایسه سامانههای آبیاری مورد

قوطی در شتبکه مربعتی  3×3در فاصتله بتین سته آبپتاش

استااد قرار میگیرند (مریا و کلر0991 ،؛ علیزاد 0315 ،؛

متوالی چید شد ،بهطوری که آبپاش وسط در مرکز شتبکه

کریمی و جلینی .)0394 ،همچنین با عنایت به اینکه در

قوطیها قرار گرفت و قوطیها در دو طرف این آبپاش تتا

مزارع مختلد ،شرایط متااوتی از نظر عملکرد و استااد

آبپاش مجاور چید شدند .محدود مجتاز و توصتیه شتد

از سامانههای آبیاری وجود دارد ،تحقیق حاعر برای

شاخصهای فوق در جدول  2ارایه شد است .قتوطیهتا

شناخت مشکالت طراحی و بهر برداری از سامانههای

استوانهای شکل به قطر  05و ارتاتاع  05ستانتیمتر بودنتد.

آبیاری بارانی و ارایه راهکارهای بهبود عملکرد این

نیز انداز گیری شد.

فشار و قطر پاش

سامانهها در شرایط اقلیمی و در مزارع استان سمنان
جدول -1مشخصات مزارع و سيستمهاي آبياري باراني مطالعه شده
شماره مزرعه

1
2
3
4
5
0

منطقه

نوع سيستم

محصول

مساحت (هكتار)

بافت خاك

دامغان
سمنان
بسطام
شاهرود
مجن
سمنان

ويلموو
ويلموو
ويلموو
كالسيك ثابت با آبپاش متحرك
كالسيك ثابت با آبپاش متحرك
سنترپيوت

يونجه
يونجه
گندم
گندم
يونجه
يونجه

06
4
26
4
15
9

لومي رسي
شني
لومي شني
لومي
لومي شني
شني
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با توجه به عمق آب جمتع

دستگا شتمار یتک ،قتوطی دو شتمار دو و التی آختر

په از پایان آزمای

شد در قوطیها پارامترهای متورد نیتاز محاستبه گردیتد.

شتتمار گتتذاری شتتدند و حج ت آب درون هتتر قتتوطی در

کمبود رطوبتت ختاك یتا  SMDعبتارت استت از مقتدار

شمار محل قوطی عرب و بدین ترتی

نمونتههتا وزنتی

خشکی منطقه ریشه در زمان معین و این کمبتود رطوبتت

شدند (علیزاد  .)0315 ،اکنون بترای محاستبه یکنتواختی

برابر مقدار آبی است که باید در موقع آبیاری جبران شتود.

پخ

آب ،بایستی حج آب قوطیها در هتر ردیتد بته

 SMDاز روابط زیر محاسبه گردید.

صورت نزولی مرت

SMD = (θ2- θ1)z ρb

()0
که در آن:

شد و یک چهار تعداد آنها از انتها

جدا شد و مجموع این اعداد بر مجموع شمار قوطیهای
مربوط به آن ها تقسی گردد .عدد به دستت آمتد همتان

 θ1و θ2به ترتی

رطوبت وزنی قبل و  24ساعت بعتد از

میانگین وزنی یک چهار پایین ترین نمونهها خواهد بتود.

آبیاری (درصد) z ،عمق توستعه ریشته ) (cmو ρbجتر

واحد عدد به دست آمد میلی لیتر (واحد حج ) است که

مخصوص ظاهری خاك ) (gr/cm3متیباشتد .زمتانی کته

اگر آن را بر سط دهانته قتوطی تقستی کنتی بته میلتی

آبیاری به انداز کافی بترای جبتران  SMDانجتا نشتود،

متر)واحد عمق( تبدیل می شود .همچنین میانگین وزنتی

 PELQو  AELQبا ه برابر به دست میآینتد و در ایتن

کل نمونهها از رابطته زیتر محاستبه متی شتود (کریمتی و

وعتتعیت کشتتاورز کت آبیتتاری انجتتا داد استتت .در ایتتن

جلینی:)0394 ،

صورت متوسط عمق آب در ربع پایین نمونههتا از SMD

()3

کمتتتر استتت .تلاتتات بتتادبردگی و تبخیتتر از تاتتاوت بتتین
یکنواختی توزیع و راندمان پتانسیل چارك پتایین محاستبه
شد (کریمی و جلینی.)0394 ،
()2

 = DU- PELQتلاات تبخیر و بادبردگی
مدت زمتان آزمتای

بترای سیستت ستنترپیوت

حدود چهار ساعت و برای ستایر ستامانههتا حتدود یتک

() 4
جدول  -2محدوده مجاز شاخصهاي ارزیابي سامانههاي آبياري
باراني (درصد) (مریام و کلر)1791 ،

ستتاعت بتتهطتتول انجامیتتد .ارزیتتابی ستتامانههتتای آبیتتاری

ضریب

سنترپیوت بتا ارزیتابی روش هتای کالستیک تتا انتداز ای

یكنواختي

71-78

متااوت است .از آنجایی که هرچه از نقطه محور دستتگا
فاصله گرفته متیشتود محلتی کته نمونته هتا در آن واقتع
می شتوند ،نشتان دهنتد ی بخت

وستیع تتری از اراعتی

میباشد ،حج آب جمع آوری شد در قتوطیهتا را بایتد
وزنی کرد .برای وزنی کردن نمونه ها ،هر یک از آنها بایتد
در یک عتریبی کته مربتوط بته فاصتله یتا شتمار محتل
آنهاست عرب شوند .در اینجا فاصتله از محتل محتور تتا
برج آخر  044متر بود که به فواصل ش

متر متی کتوبی

شد و قوطیها در محل می هتا قترار گرفتنتد .ستاد تترین
روش وزندهی شمار گذاری قوطیها از مرکتز بته ستمت
انتهای دستگا میباشد؛ بنابراین قوطی اول از سمت مرکتز

یكنواختي توزیع

راندمان پتانسيل
کاربرد

05-75

08-76

نتایج و بحث
ابتدا نتای ارزیابی مزارع مورد مطالعته بصتورت
مجزا ارائه شتد استت .در مزرعته شتمار یتک ،عتری
یکنواختی و یکنواختی پخ

به ترتی

 11و  92درصد به

دست آمد که مقدار قابل قبولی است (روگرز و همکتاران،
 .)0999بنابراین طراحتی ستامانه بته ختوبی انجتا گرفتته
است.
بتا توجته بتته اینکته متوستتط عمتق آب در ربتتع
اراعی که کمترین مقدار عمق آب را دریافت کرد بودنتد
برابتتر  59/2میلیمتتتر و از کمبتتود رطوبتتت ختتاك (mm

 / 020ارزیابی فنی سیستمهای مختلف آبیاری بارانی در شرایط مزرعه
 )SMD=92کمتر بود لذا AELQ=PELQ :به دست آمد.
با توجه به مطال

طراحی نامناس

سامانه استت .میتزان  AELQستامانه 29

باال در ایتن طترح کت آبیتاری صتورت

درصد تعیین شد .عد تتامین فشتار الز بترای آبپتاشهتا

گرفته بود (جدول  .)4در ایتن مزرعته در زمتان ارزیتابی،

(جدول  )3باعت

یکنتواختی و رانتدمان

سرعت باد  2/6متر بر ثانیه بود و تلاات تبخیر و بتاد 03/4

آبیاری شد استت (جتداول  .)4در ایتن مزرعته در زمتان

درصد به دست آمد (جدول  .)4در مزرعه شمار دو میزان

ارزیابی ،سرعت باد  2/1متر بر ثانیه بود و تلاات تبخیتر و

عری

یکنواختی و یکنواختی پخ

درصد به دست آمد .عری

بته ترتیت

 61و 62

کتاه

عتری

باد  03/6درصد به دست آمد (جدول .)4

یکنواختی مقدار قابتل قبتولی

بتا توجته بتته اینکته متوستتط عمتق آب در ربتتع

است ،اما کمی پایینتر از حد استتاندارد متیباشتد .میتزان

اراعی که کمترین مقدار عمق آب را دریافت کرد بودنتد

برابتر بتا  51و 20/1

برابر  53/5میلیمتر بتود و از کمبتود رطوبتت ختاك (mm

درصد به دست آمد .با توجه به نتتای انتداز گیتری دبتی،

 )SMD=31بیشتر بود ،لذا  AELQو  PELQبرابر نبودند

 PELQو  AELQسامانه به ترتیت
فشار و قطر پاش
سب

آبپاشها (جدول  )3فشار کارکرد پایین

و آبیاری به حد کافی بود است.

شد مقدار دبتی خروجتی از آبپتاشهتا و در نتیجته
آنها کمتر از مقدار ارائه شد آن در کاتتالو

شعاع پاش

و طراحی باشد .در این طرح بتا توجته بته اینکته متوستط

در مزرعه چهار بترای آبیتاری گنتد از سیستت
کالسیک با آبپاش متحترك استتااد شتد استت .عتری
یکنواختی سیست ) (CUو یکنواختی پخ

سیست )(DU

عمق آب در ربع اراعی کته کمتترین مقتدار عمتق آب را

به ترتی

دریافت نمود اند برابر  91میلیمتر بود و از کمبود رطوبتت

موجود در جدول  2مقادیر به دست آمد در حتد مناستبی

خاك ( )SMD=34 mmبیشتر بود ،لذا  AELQو PELQ

است .میتزان  PELQو  AELQستامانه ،مستاوی و برابتر

برابر نبودند و آبیاری به حد کافی بود است.

 96/63درصد به دست آمد که مقدار مناسبی است و برابتر

مناس

 19و  19درصد به دستت آمتد .طبتق اطالعتات

اختالف فشار زیاد در سیستت و عتد متدیریت

شدن آنها نشان دهند اعمال کت آبیتاری توستط زارع بته

یکنتواختی و رانتدمان

ستط زیتر کشتت بتا آب

آبیاری باع

کاه

عری

علت کمبود آب و عد تناس

واقعی آبیاری شد است .بعضی آبپاشها بتهعلتت خرابتی

موجود است ،که خود یک روش مدیریتی برای باال بتردن

تعویض شد بودند اما مدل آبپتاشهتای جدیتد بتا متدل

رانتتدمان آبیتتاری متتیباشتتد .سیستتت از نظتتر یکنتتواختی و

آبپاشهای اولیه متااوت بود در نتیجه با آنها از نظر دبی و

عملکرد هیدرولیکی مطابق نتای ارایه شد در جداول  3و

فشار کاری مطابقتت نداشتتند .همتین امتر باعت
عری

کتاه

 4در وععیت خوبی قرار داشت .در این مزرعته در زمتان

یکنواختی و راندمان واقعی ستامانه شتد بتود .در

ارزیابی ،سرعت باد  0/1متر بر ثانیه بود و تلاات تبخیتر و

زمان ارزیابی در این مزرعه سرعت باد  0/9متر بر ثانیه بود

باد  01/4درصد به دست آمد (جدول  .)4در ستامانههتای

و تلاات تبخیر و باد  02درصد تعیین شد .بطتور کلتی در

آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحترك در شترایط

سامانه های آبیاری بارانی مانند ویل موو که آب در ارتااع

آبپاشها بهصورت مربعتی

وزش باد در صورتی که آرای

باالتری پخ

میشود ،تلاات تبخیر و باد نیز بیشتر است.

باشد ،تلاات تبخیر و باد به حداقل خواهد رسید (بزانته و

میزان عتری

در مزرعته

همکاران .)0394 ،با توجه به اینکته متوستط عمتق آب در

 54/3و  50/6درصد محاسبه شد ،کته

ربع اراعی که کمترین مقدار عمتق آب را دریافتت کترد

یکنتواختی و یکنتواختی پخت

شمار سه به ترتی

مقدار قابتل قبتولی نیستت (روگترز و همکتاران.)0999 ،

بودند برابر  051میلیمتر و از کمبود رطوبتت ختاك (mm

راندمان پتانسیل آب در ربع پایین سیست  PELQبرابر 31

 )SMD=062کمتر بتود لتذا AELQ=PELQ :بته دستت

درصد به دست آمد کته عتدد مناستبی نیستت و نشتان از
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آمد .با توجه به مطال

باال در این طرح ک آبیاری صورت

گرفته بود (جدول .)4

میدهد که سیست سنترپیوت از شرایط ختوبی برختوردار
بود است .با توجه به ایتنکته فشتار آخترین آبپتاش 2/6

در مزرعه شتمار پتن بترای آبیتاری یونجته از

اتمسار بود ،تمامی اختالف ارتااعهتا از  21درصتد فشتار

سیست کالسیک با آبپتاش متحترك استتااد شتد استت.

آخرین آبپاش کته  1/52اتمستار ( 5/2متتر) استت کمتتر

60

معیارهای دونالد ( )0912کته اختتالف

عری

یکنواختی و یکنواختی پخ

سیست به ترتی

است ،لذا براسا

و  43درصد به دست آمد که هیچکدا در محدود مناس

بی

قرار نگرفته اند .میزان  PELQو  AELQمستاوی و برابتر

پخ

 33درصد به دست آمد؛ کته حتاکی از کت آبیتاری توستط

یکنواختی پخ

زارع در این مزرعه است .سیست از نظر یکنواختی پخت

پتانسیل کاربرد برابر  13درصد بته دستت آمتد کته مقتدار

در وععیت خوبی قرار نداشت زیرا به علت عد فاصلهی

خوبی است و این نشان میدهد سیست موجود با زمتین و

لوله های فرعی و فاصله آبپاش هتا روی لولته هتای

شرایط زراعتی موجتود مطابقتت ختوبی داشتته و ختوب

فرعی ،آبپاشها همپوشانی کافی را نداشتند که این امر نیتز

طراحتتی شتتد استتت .بتتا مقایستته مقتتادیر  DUو PELQ

سامانه میباشد (جتداول  3و .)4

مالحظه میشود که بین آنها اختالف کمی وجتود دارد کته

در این مزرعه در زمان ارزیابی ،سرعت باد  0/5متر بر ثانیه

نشاندهندی مقدار تلاات آب ناشی از بتادبردگی و تبخیتر

بود و تلاات تبخیر و باد  01درصد به دست آمد (جتدول

است .با توجه به اینکه در این سیستت آبپتاشهتا توستط

.)4

لوله های عصایی تا ارتااع یک متتر از ستط زمتین پتایین

مناس

نشان از طراحی نامناس

در مزرعه شمار ش

از  21درصد را عتاملی بترای کت شتدن یکنتواختی
می داند ،در این بررسی این اختالف باعت

کتاه

) (DUنشد .مقتدار  PELQیتا رانتدمان

از سامانه سنترپیوت بهتر

آورد شد اند لذا تلاات تبخیر و باد به حتداقل متیرستد.

گرفته شد بود .دستتگا متورد بررستی دارای سته قطعته

مقدار  AELQبرابر  99/6درصد به دست آمد که مقتدار

(اسپن) و روی هر اسپن  21آبپاش قرار گرفته بتود .طتول

خوبی است و ناشی از مدیریت ختوب دستتگا استت .از

هر اسپن  41متر ،فاصله از محور تتا بترج آختر  044متتر،

طرف دیگر اختالف  AELQو  PELQناچیز بود و مبین

طول بال معلق  20متر ،سط آبیاری شد  1/5هکتار بتود.

این است که دستگا عملکرد خوبی داشته استت (جتداول

ظرفیت سیست موجود  21لیتربرثانیته و فشتار کتارکرد آن

 3و  .)5در این مزرعه در زمان ارزیتابی ،سترعت بتاد 0/1

 2/1اتمسار بود .محصول تحتت آبیتاری یونجته و بافتت

متر بر ثانیه بود و تلاات تبخیر و باد  1درصد به دست آمد

خاك شنی بود .فاصله آبپاشها از یکتدیگر سته متتر بتود.

(جدول  .)4ارتااع پتایین تتر آبپتاشهتا نستبت بته ستایر

زمین تحت سیست آبیاری بارانی یتک درصتد بتود.

متتیشتتود در ستتامانه

شی

اختالف ارتااع زمین بین ابتدا و انتهای سه ردید شتعاعی
قوطیها به ترتی

 0/92 ،0/03 ،1/24متر به دست آمد.

میزان یکنواختی پخت

) (DUدر ایتن مزرعته،

برای این سامانه برابر  90درصد بود که این مقتدار نشتان

ستتامانهه تای آبیتتاری بتتارانی باع ت

سنترپیوت تلاات تبخیر و باد کمتر باشد .پالیتا و متاتسو
( )2116گزارش نمودند استااد از ماشینهای آبیاری نظیر
سامانه سنترپیوت به جتای ستامانه ثابتت موجت
تلاات تبخیر و باد میشود.

کتاه
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جدول  -3مشخصات آبپاشهاي نو و کارکرده
شماره مزرعه

نوع آبپاش

1
2
3
4
5
0
8

VYR35

آرایش آبپاشها

اندازه نازلها

)(m×m

)(mm×mm

17×12
17×12
12×12
17×12
15×13
25×26
3

4/4×2/4
4/4×2/4
4/4×2/4
4/7×3/2
4/4×2/4
7×0/3×3/2
7/3

Koala
VYR35
VYR35
VYR60
VYR155
Senninger

مشخصات آبپاش نو
شعاع

فشار

پاشش

کاري

)(m

)(bar

15/8
15
15/8
10
15/8
26
5

3/5
3/2
3/5
3/5
3/5
4/5
2/2

مشخصات آبپاش کارکرده

دبي )(lit/sec

6/56
6/48
6/56
6/00
6/56
2/56
1/16

شعاع

فشار

پاشش

کاري

)(m

)(bar

15/3
13/2
13/06
14/16
15/5
19/8
4/9

3/2
2/2
2/5
2/5
3/3
4/3
2/1

دبي)(lit/sec

6/49
6/38
6/46
6/49
6/48
2/56
1/60

جدول  -4پارامترهاي ارزیابي فني سامانههاي آبياري باراني مطالعه شده
نوع سيستم

شماره

یكنواختي

ضریب

راندمان پتانسيل

راندمان واقعي

سرعت باد

بادبردگي و تبخير

مزرعه

توزیع

یكنواختي

کاربرد

کاربرد

)(m/s

)(%

1
2
3
4
5
0
8

82
02
51/0
25/3
78
43
91

76
07
54/3
20/4
79
01
94/5

)(%
ويلموو

كالسيك ثابت با
آبپاش متحرك
سنتر پيوت

57/0
21/7
28
16/9
80/0
33
89/0

57/0
56
37
10
80/0
33
73

13/4
12
13/0
9
16/4
16
7

2/0
1/9
2/7
1/3
1/7
1/5
1/7

جدول  -5پارامترهاي ارزیابي فني در سيستم سنترپيوت
شماره
مزرعه

8

ميانگين عمق

ميانگين وزني

ميانگين وزني

آب کاربردي

نمونهها در ربع

کل نمونه ها

)(mm

پایين )(mm

)(mm

19/0

1/89

1/03

کمبود
رطوبتي
خاك
)(mm

15/0

یكنواختي

ضریب

توزیع
)(%

یكنواختي
)(%

91

94/5

راندمان

راندمان

تلفات

پتانسيل

واقعي

تبخير و

کاربرد

کاربرد

بادبردگي

)(%

)(%

)(%

73

89/0

7

مقایسه پارامترهای مورد بررسی در کل سامانههای مورد

نشد بود و راندمانها در حد مطلتوبی نبودنتد .در مزرعته

مطالعه

چهار راندمانها در حتد مناستبی بودنتد و ستامانه از نظتر
میانگین راندمان پتانسیل کاربرد و راندمان واقعی

کاربرد ربع پایین در کل سیست های مورد مطالعه به ترتی

یکنواختی در وععیت مناستبی قترار داشتت کته نشتان از
طراحی و اجرای درست سامانه بود .در مزرعه پن بهعلت

 51/1و  43/9درصد میباشد .در مزرعه یک راندمانها در

عد فاصلهی مناس

وععیت مناسبی قرار داشتتند کته نشتاندهنتد ی طراحتی

کافی نداشتند که نشاندهند طراحی نامناس

خوب سامانه میباشد .در مزرعه دو به علتت عتد تتامین
فشار الز دبی آبپاشها و شعاع پاش
ارایه شد در کاتالو

آنها کمتر از مقتدار

و مقدار طراحی بود و باع

کاه

راندمانها شد بود .در مزرعه سته نیتز فشتار الز تتامین

در مزرعه ش

لولههای فرعی ،آبپاشها همپوشتانی
سامانه بتود.

راندمانها در وععیت مطلوبی قرار داشتند

که نشتانداد ستامانه بتا زمتین و شترایط زراعتی موجتود
مطابقت خوبی داشته و خوب طراحی شد است .میتانگین
راندمان واقعی کتاربرد بته میتزان  6/9درصتد بتا رانتدمان

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 23شماره 021 / 7231 /2
پتانسیل کاربرد تاتاوت دارد و نشتاندهنتد ایتن حقیقتت

سیست سنتر پیوت بهتترین وعتعیت را داشتتند .طراحتی

است که هر چند راندمان پتانسیل کاربرد پایین است ولتی

خوب ،وجود آبپاش های مناس

و نو و پایین بودن ارتااع

کشاورزان بهر برداری نسبتاا خوبی از سیست ختود دارنتد.

آبپاش ها از عوامل عملکرد بهتر این سیست بود .په از آن

در این بررسی مقادیر  CUو  DUبتهطتور متوستط بترای

سیست کالسیک ثابت با آبپاش متحرك از وععیت بهتتری

برابتر  69/6و  60/9درصتد بته دستت

برخوردار بود .استااد از آبپاشهای مناست

و نتو ،پتایین

بودن ارتااع آبپاش ها و وجتود فشتار مناست

در سیستت

سامانهها به ترتی

آمد .عد تامین فشار الز برای آبپاشها و فاصله نامناس
آبپتاشهتا علتتل پتایین بتودن یکنتتواختی توزیتع ،عتتری

(جداول  3و  )4باع

یکنواختی ،راندمان پتانسیل کاربرد و راندمان واقعی کاربرد

از مزارع شد بتود در حتالیکته در مزرعته دیگتر فاصتله

میباشد (جداول  3و  .)4از طرفی همانگونه که مالحظته

نامناس

کتارآیی سیستت کالستیک

میگردد میزان تبخیر و بادبردگی  01/9درصد میباشد کته

ثابت با آبپاش متحرك شد بود.

میتواند یکی از علتل کتاه

افزای

آبپاشها باع

کاه

کارآیی این سیست در یکی

یکنتواختی در ستامانههتای

مورد مطالعه باشد .در مواردی بهدلیتل ایتنکته آبیتاری بته

نتیجه گیری

انداز کافی برای جبران  SMDانجا نمتیشتد  PELQو

ارزیابی سامانههای مختلد در استان ستمنان در

 AELQبا ه برابر بته دستت آمتد انتد در واقتع در ایتن

 6مزرعه نشان داد که پارامترهای  CU ،AELQ،PELQو

وعتتعیت کشتتاورزان در مزرعتته از کتت آبیتتاری استتتااد

 DUدر مزرعه یک در وععیت مناسبی قترار داشتتند کته

میکردند.

نشاندهند ی طراحی خوب سامانه میباشتد .در مزرعته 2
به علت عد تامین فشار الز دبی آبپاشها و شعاع پاش

مقایسه پارامترهای مورد بررسی در هر یک ازسامانههای

آنها کمتر از مقدار ارایه شد در کاتالو
بود و باع

مورد مطالعه

کاه

و مقدار طراحتی

یکنواختی و راندمانهتا شتد بتود .در

همانگونه که در جدول  4مشاهد شد ،رانتدمان

مزرعه سه نیز فشار الز تامین نشتد بتود و یکنتواختی و

پتانسیل در مزارع با سامانه آبیاری ویلمتوو از  06تتا 51/6

راندمانها در حد مطلوبی نبودند .در مزرعه  4رانتدمانهتا

درصد و میزان راندمان واقعی سامانه نیز از  01/9درصد تا

در حتتد مناستتبی بودنتتد و ستتامانه از نظتتر یکنتتواختی در

 51/6درصد متغییر استت .ایتن اعتداد حتاکی از بترآورد

وععیت مناسبی قرار داشت که نشان از طراحی و اجترای

نشدن انتظارات از سامانه آبیاری ویلموو در بعضی متزارع

درست سامانه بود .در مزرعه پن بتهعلتت عتد فاصتلهی

متتی باشتتد .میتتانگین پارامترهتتای  CU ،AELQ،PELQو

لولههای فرعی ،آبپاشها همپوشانی کافی نداشتتند

 DUدر سیست های ویلموو به ترتیت

برابتر ،29/6 ،41/9

مناس

که نشاندهند ی طراحی نامناس

ستامانه بتود .در مزرعته

 59/2و  52/9درصتتد و در سیستتت هتتای کالستتیک ثابتتت

شت  ،سیستتت آبیتتاری ستتنترپیوت نستتبت بتته دو ستتامانه

 95 ،54/1 ،54/1و  65درصد بته دستت آمتد .در سیستت

ویلموو و کالسیک ثابتت وعتعیت بهتتری را داشتت کته

سنتر پیوت نیز مقتادیر فتوق بته ترتیت

برابتر ،99/6 ،13

 94/5و  90درصد بود .مالحظه میشود ایتن پارامترهتا در

نشانداد سامانه با زمین و شرایط زراعی موجتود مطابقتت
خوبی داشته و خوب طراحی شد است.
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Abstract
Semnan province faces water and soil limitations due to its geographical location,
desert and semi-desert climate. Pressurized irrigation methods are used as one of
the options for improving water use efficiency in this province. In this study,
sprinkler irrigation systems were evaluated in Semnan province. For this purpose,
6 sprinkler irrigation systems including wheel move, classic with portable
sprinkler, and center pivot systems were evaluated in different farms. Potential
and actual application efficiency (PELQ and AELQ), uniformity, and distribution
coefficients (CU and DU) for wheel move systems were 40.7%, 29.6%, 57.2%
and 52.7%, respectively, and for classic systems with portable sprinkler they were
54.8%, 54.8%, 75% and 65%. For center pivot system, these parameters were
83%, 79.6%, 5/94%, and 91%, respectively. In center pivot system, these
parameters were the best. Good designing, new and appropriate sprinklers, and
low height of sprinklers were the factors causing better operation of this system.
Next to center pivot, the classic system with portable sprinkler had better
performance. New and appropriate sprinklers, low height of sprinklers, and
appropriate pressure in this system increased the efficiency in farm No.4, while in
farm No. 5, inappropriate sprinklers distance decreased efficiency of the classic
system with portable sprinkler. In other farms, low pressure of sprinklers,
decreasing the discharge and spray radius of sprinklers relative to nominal values
and high pressure difference in the system caused low efficiency of wheel move
system.
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