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 چکيده

خصوص به و  دنيا ای موجود در سطحکی از بحران هبه عنوان يآب منابع  کاهش کمی و کيفی

بوده که در صورت عدم توجه دقيق و کارشناسانه در آينده با مشکالت  مطرحران يکشور ا

های آبياری نوين و تحت با توجه به همين موضوع، سيستم بسيار بزرگتری روبرو خواهيم شد.

فشار به عنوان يکی از راه حل های موثر جهت صرفه جويی و حفاظت بيشتر از منابع آب 

 باعث ارتقاء تا حد زيادی ميتوان ی آبياری تحت فشاراجرای طرح ها مطرح شده است و با

اما اين امر مستلزم طراحی درست و دقت و نظارت بر اجرای سيستم و شد.  آب راندمان مصرف

مهم  و بررسی عملکرد آنها همواره به عنوان يکی از مديريت صحيحمديريت آن است. لذا 

انجام  از ها محسوب می گردد. هدف مستيس اين بهبود توسعه ودر به کارگيری،  ترين عوامل

يکنواختی توزيع آب و مقايسه آن در سيستم آبياری بارانی کالسيک  فنی ارزيابیاين تحقيق 

داده های مربوط به يک مزرعه با از  منظور همينبه  است. ثابت در شهرستان گچساران

استفاده شد و  3131و 3131ثابت با آبپاش متحرک در دو سال  کالسيک بارانی آبياری يستمس

مزرعه  در هر دو که داد قرار گرفت. نتايج حاصل نشاندقيق  ارزيابی مورد بررسی فنی و

سيستم ارزيابی شده با توجه به مقادير به دست آمد در شرايط مطلوبی قرار داشته که اين امر 

می  بيانگر طراحی مناسب، اجرای صحيح و آرايش مناسب آبپاش ها در سيستم است. همچنين

، نظارت بر اجرای توان پس از ارزيابی دقيق سيستم ها با تدابير و تغييراتی جزئی در سيستم

 صحيح و مطابق با طراحی شاهد  عملکرد مطلوب و بهتری در مزرعه بود.

 

 ارزيابی فنی، ضريب يکنواختی، آبیاری باران، گچساران. واژگان کليدی: 
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 مقدمه  

سهم عمده استفاده از منابع آب شيرين، کمترين سود آوری و ارزش بازده نهايی  در کشور ايران بخش کشاورزی

های ديگر جامعه به خود اختصاص داده است. لذا در اثر مصرف نادرست و غير اصولی و آب را نسبت به ساير بخش

ز افت شديد تکرار آن در سالهای متمادی باعث هدررفت غير قابل جبران منابع آب کشور می شود که پيامدی ج

می توان سطح بيشتری از  کمی و کيفی منابع آبی کشوربه همراه ندارد. اما در صورت ارتقاء و بهبود راندمان آبياری

 آبی منابع به کشاورزی بخش کامل آبی نياز از طرف ديگر تأمين اراضی قابل کشت کشور را تحت پوشش در آورد.

تنها راه به  و بوده مشکل ايران اقليمی قعيت جغرافيايی و شرايطاين امر با توجه به مو  که دارد نياز بيشتری

 به بارانی آبياری های سيستم گسترش راستا اين در است. وری مصرف آب بهره افزايش آبی، کم با مقابله منظور

 می آب منابع از بهينه استفاده برای مطمئن کاری راه توجه، قابل راندمان با آب توزيع در زياد توانمندی لحاظ

در سال های اخير از سيستم های آبياری بارانی به دليل سهولت در نحوه  (.3131)هزار جريبی و همکاران،باشد

کاربرد، کاهش هزينه های کارگری و همچنين توانمندی در توزيع آب با راندمان باال توانسته است به خوبی مورد 

ايگزينی با آبياری سنتی می باشد اما به علت طراحی توجه کشاورزان کشور قرار گيرد. اين سيستم ها در حال ج

نامطلوب، عدم اجرای صحيح، اصولی و مطابق با طراحی و همچنين عدم مديريت بهره برداران و کشاورزان در 

با توجه به  (.3131)بذرافکن،استفاده از سيستم تا کنون نتايج چشمگير و کامالً مطلوبی حاصل نگرديده است

شده  در اين تحقيق سعی شده است تا يکنواختی توزيع آب در سيستم آبياری بارانی کالسيک اهميت موارد ذکر 

مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار گرفته و در صورت امکان راهکارهای علمی و کاربردی جهت بهبود مقادير 

له طراحی ابتدا در مرح. يکنواختی توزيع آب که در سيستم آبياری بارانی بسيار موثر هستند ارائه گردد

پارامترهای مورد نياز آب و خاک در آزمايشگاه اندازه گيری شده سپس با استفاده از فرمولهای موجود نياز آبی، 

سپس می توان به کمک  مورد نياز سيستم محاسبه می گردد.دوره آبياری و بر اساس محاسبات افت و فشار 

ی برد و با رفع آنها تدابيری جهت افزايش بازده سيستم ارزيابی اين سيستم به معايب مراحل طراحی و اجرا پ

  اتخاذ نمود.

 

  پيشينه تحقيق 

 روستای شهرستان چهار در ثابت کالسيک بارانی آبياری های سامانه ( در بررسی3131 ،بايزيدی و همکاران) 

  است بوده حاکم آنها در آبياری کم پديده بوده و همچنين بازده پايينی دارای طرحها عنوان نمود که کليه قروه

 ) است. ذکر شده نامناسب کيفيت با وسايلی کاربردن به همچنين و اجرا، طراحی در الزم دقت عدم که علت آن

 واقعی کاربرد راندمان تعيين شامل آبياری های روش ( در تحقيق خود بيان نمود که ارزيابی3131،برادران هزاوه

 افزايش جهت که است سيستم واقعی عملکرد آوردن حداکثر دست به و مزرعه مديريت روش بررسی آب،

 به تدابيری اتخاذ بايستی با باشد پايين واقعی سيستم راندمان يا و مزرعه مديريت که صورتی در بازدهی آبياری

 در آب فشار مناسب مقدار ( جهت يافتن3131،اسماعيلی شيخ)دست يافت. سيستم عملکرد واقعی پتانسيل

 باد، مختلف ايط شر در خوزستان استان شرقی جنوب در متحرک آبپاش با ثابت نی کالسيک بارا آبياری سيستم

ارزيابی تعدادی از ( در پژوهش خود به 3131،نجفی مود و همکارانپرداخت.) به تحقيق و ارزيابی اين سيستم ها
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( نيز در مطالعه خود 3133،قربانی و امينی. )پرداختند طرح های آبياری تحت فشار اجرا شده در خراسان جنوبی

نشان داد که سيستم کالسيک ثابت از لحاظ عوامل ارزيابی نظير بازده کاربرد آب و کفايت آبياری نسبت به 

 تحقيق خود در درنيز ( 3133،فاريابی و همکاران. )باشدتر میای مناسبهای آبياری بارانی غلطان و عقربهسيستم

در بين سيستم های مطالعه شده تعدادی از سيستم های آبياری بارانی دشت دهگالن کردستان نشان داد که 

برنوس و همکاران ) .کالسيک ثابت دارای راندمان کاربرد پايين و ضريب يکنواختی پخش آب نامناسب بودند

( راندمان آبياری بارانی کالسيک ثابت با آبپاش متحرک در شهرستان شوش را مورد بررسی قرار دادند که 3133،

سی و سه مرده و بايزيدی  )همچنينکاربرد با راندمان مورد انتظار بود. تايج بيانگر تفاوت نسبتا زياد راندمان ن

 اشاره نمودند.های آبياری بارانی کالسيک ثابت ( در مهاباد نيز به نامناسب بودن راندمان کاربرد سيستم3131،

کنواختی توزيع آب در سيستم آبياری بارانی در منطقه ( نيز در تحقيق خود تحت عنوان ارزيابی ي3131،بذرافکن)

شيراز اقدام به بررسی سه سيستم آبياری کالسيک با آبپاش متحرک در سه مزرعه واقع در داريون شيراز کرد و 

به مناسب بودن وضعيت عملکرد سيستم های ارزيابی شده اشاره نمود که می توان با شناخت عوامل تاثير گزار بر 

در زمينه مطالعات انجام گرفته خارج از کشور  .د سيستم ها راندمان آنها را تا حد مناسبی ارتقاء دادروی عملکر

etal.,1980) (Fukui  کمتر فواصل در مثلثی و آرايش در آب توزيع نواختی يک ضريب حداکثر که دادند نشان 

 .گردد می حاصل هم از ها پاش آب

 (Keller and Bliesner,1990) دليل به کم فشار بر اساس نتايج حاصل از تحقيق خود عنوان نمودند که در 

 باد، به تر حساس و ريزتر قطرات توليد دليل به باال فشار در و آبپاش به نزديک فواصل در آب بيشتر ريزش

 فشارکارکرد، که گرفتند در مطالعه خود نتيجه (Montero etal.,2003) يابد.  می کاهش نواختی يک ضريب

 يک ضريب ميانگين (OSEI,2009) .است بارانی آبياری در آب توزيع بر موثر سيستمی عامل ترين اصلی

آورد. با توجه به  دست به درصد 38 و درصد 33 برابر ترتيب به 33*33و  31*31 فواصل در را آب توزيع نواختی

ار آبپاش و قطر نازل و از بين متغيرهای موارد ذکر شده می توان گفت که از ميان متغيرهای سيستمی، فش

ای بر ميزان يکنواختی توزيع آب در سيستم آبياری بارانی دارند. همچنين محيطی، سرعت باد تاثير قابل مالحظه

افزايش محصول تا حد زيادی وابسته به آبياری متناسب با تامين نياز آبی و افزايش بهره وری از آب در بخش 

 .ای پيدا می کندمين دليل ارزيابی سيستم اهميت ويژهکشاورزی دارد و به ه

 
 روش تحقيق 

بررسی دقيق و ارزيابی نحوه عملکرد يک پروژه را اصطالحا ارزيابی می گويند. بر همين اساس الزم است کهه ههر   

موجهود  پروژه بعد از طراحی و اجرا توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته و کارائی و عملکرد آن تحت شرايط 

تعيين گردد. در واقع ارزيابی ابزاری است مديريتی که به مدير پروژه اين توانايی را مهی دههد تها از آنچهه کهه در      

دسترس دارد، بهترين استفاده را برده و محدوديتهای سيستم را با يک سری تغييرات جزئی کاهش دههد و بهازده   

زد. جهت ارزيابی يک پروژه آبياری معيارهای ارزيابی مورد واقعی سيستم را با توجه به ايده آل طراحی نزديکتر سا

بهدين منظهور جههت     نياز است  تا بتوان به کمک آنها عملکرد آبياری در مزرعه را بصورت کمی و عهددی درآورد. 

ارزيابی سيستم های آبياری بارانی از مفاهيم يکنواختی توزيع، رانهدمان پتانسهيل کهاربرد آب و رانهدمان واقعهی      

د آب استفاده می شود. اين مفاهيم عمده ترين کاربرد را در ارزيابی و بهبهود در رانهدمان آبيهاری دارنهد. از     کاربر

بهازده بهالقوه    ،يکنواختی توزيع آب در ربهع پهايين   ،ضريب يکنواختی کريستيانسن معيارهای ارزيابی می توان به

 ،بازده آبيهاری  ،تلفات نفوذ عمقی ،ت تبخير و بادبردگیتلفا ،بازده واقعی کاربرد در ربع پايين ،کاربرد در ربع پايين
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اولهين مطالعهه در خصهوص يکنهواختی آبيهاری بهارانی توسهط        بازده ترکيبی اشاره نمهود.   و بازده کاربرد آبياری

( در کاليفرنيا صورت گرفت که منجر به ارائه ضريب يکنواختی کريستيانسن شد وطبق رابطهه  3311کريستيانسن )

های يکسان که در اطراف يک آبپاش سبه است. وی برای تعيين يکنواختی، از يک شبکه مربعی قوطی( قابل محا3)

شود و بايد دقت شود که قوطی شوند استفاده کرد. آبپاش در مرکز شبکه مربعی گذاشته میبر روی زمين چيده می

 (Christiansen, 1942 )ام مدت آزمايش کامالً افقی باشندها در تم
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CU  ،ضريب يکنواختی کريستيانسنix   متهر(،  ههای جمهع آوری آب )ميلهی   عمق آب در هر يهک از قهوطیx 

باشهد. اسهتفاده از ضهريب    ههای جمهع آوری آب مهی   تعداد قوطی nمتر( و ها )ميلیميانگين عمق آب در قوطی

ههای  ( از طريهق روش 3311يکنواختی کريستيانسن در سيستم های آبياری بارانی بسيار متداول اسهت. دابهوس )  

همچنين در  ] 31[در مقايسه با ديگر روش ها معتبرتر استآماری مشخص کرد که ضريب يکنواختی کريستيانسن 

ذکر شده است که شهرکت ههای سهازنده آبپهاش معمهوالً از ضهريب        Heerman,1980)  (تحقيقی ديگر توسط

جهت يکنواخت شدن پخش آب نياز است کهه   .کننديکنواختی کريستيانسن برای ارزيابی سيستم ها استفاده می

شد. انتخاب فاصله مناسب بين آبپاشها با در نظر گرفتن مسئله تداخل باعث يکنواختی آبپاش هم پوشانی داشته با

توزيع آب می گردد. در عمل نمی توان در تمام نقاط مزرعه آب را يکسان بر سطح خاک توزيع کهرد و يکنهواختی   

به آبپهاش )نظيهر    با بررسی روش های آبياری، عوامل مربوط( Pair,1968)توزيع هيچگاه صد در صد نخواهد بود. 

قطر نازل، زاويه پرتاب، سرعت چرخش فشار و فشار کارکرد آبپاش(، عوامل مربوط به سيستم )نظير فواصهل بهين   

آبپاشها، ارتفاع و پايداری پايه آبپاش و تغييرات فشار(، عوامل اقليمی )نظير سرعت و جهت باد و درجه حرارت( و 

مدت آبياری، مستقيم بودن لوله های جانبی و عمود بودن پايهه ههای    عوامل مربوط به مديريت بهره برداری )نظير

 .آبپاش( را به عنوان مهمترين عوامل موثر بر توزيع آب بر شمرده است

کيلومتر  1311واقع شده است که وسعت آن  شهرستان گچساران در جنوب غربی استان کهگيلويه و بويراحمد

خشک در نيمه ،دارای دو نوع آب و هوای معتدل و خشک در نيمه شرقی و گرمسيری مربع است. از نظر اقليمی 

 31به منظور انجام اين تحقيق از اطالعات مربوط به دو آزمايش مربوط به يک مزرعه به مساحت  غربی می باشد.

ش متحرک با دارای سيستم آبياری بارانی کالسيک ثابت با آبپا 3131و3131هکتار تحت کشت يونجه، در سالهای 

با آرايش مربعی واقع در منطقه خير آباد گچساران استفاده گرديد. به همين دليل جهت داده  Amboنوع آبپاش 

های الزم انجام شد و به عنوان نمونه جهت بررسی و  گيریاندازه 3131و  3131برداری در مزرعه در خرداد ماه  

عه مذکور زير کشت يونجه قرار داشت و از نظر وضعيت خاک الزم به ذکر است که مزر .ارزيابی فنی قرار گرفت

ميليمتر آب در خاک و از نظر سرعت باد دارای سرعت متوسط بين  311شنی با ظرفيت نگهداری -دارای بافت لومی

به منظور انجام اين تحقيق و ارزيابی . منبع تغذيه آب در اين تحقيق رودخانه بود متر بر ساعت می باشند و 5تا  1

آماده سازی يستم آبياری نکات و موارد الزم جهت حصول بهترين نتايج با دقت در مزرعه اجرا شد. ابتدا مرحله س

تسطيح نسبی مزرعه، آرايش و چيدمان شبکه آبياری مورد زمين انجام شدکه اين مرحله خود به ترتيب شامل 

 11داری است. به منظور داده برداری از نظر، پياده سازی سيستم و شبکه بندی، استقرار مناسب ظروف نمونه بر

که جهت استقرار  استفاده گرديدمتر  11( با فواصل  1*1يش  ) راآبا  مشابه و يکسان پالستيکی عدد ظرف
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مناسب ظروف و جلوگيری از حرکت ظرفها در اثر باد و ضربه آب، يک سنگ اشباع در هر ظرف قرار داده شد به 

 چهار گوشه شبکه قرار داده شد.آبپاش در سط و چهار ( ظروف در و3طوری که شبق شکل )

 

 
 نحوه قرار گرفتن ظروف اندازه گیری آزمايش -1شکل

جهت باد،  مزرعه مانند اندازه گيری سرعت و سپس تجهيزات الزم جهت اندازه گيری پارامترهای مورد نياز در

گيری حجمی آب در ظروف اندازه اندازهفشار آبپاش، دبی آبپاش، حجم آب نصب گرديد. حجم آب به کمک سرنگ 

گيری با دقت يک ميلی ليتر اندازه گيری شد و در جدولی که موقعيت ظرف نمونه برداری را نسبت به آبپاش نشان 

می داد ثبت گرديد. سپس اندازه گيری توزيع آب، به عنوان مهم ترين اندازه گيری در هر ارزيابی، که تعيين کننده 

رعه است انجام شد. به همين منظور سعی گرديد از لوله های جانبی واقع در قسمت های نحوه پخش آب در مز

وسط مزرعه که دارای پوشش گياهی کمی نسبت به ساير مناطق بودند جهت انتخاب لوله جانبی مورد استفاده قرار 

ربعی  قرار گرفت و گيرد. بعد از انتخاب محل آزمايش، ظروف نمونه برداری آزمايش بين چهارآبپاش به صورت م

سپس ظروف نمونه برداری در وسط چهار آبپاش به دقت چيده شدند و در نهايت پس از برداشت اطالعات الزم 

آبياری بارانی مورد ارزيابی قرار گرفته شده از  انجام شد.خصوصيات سيستم مراحل محاسباتی ضرايب يکنواختی

مزرعه به شرح زير  و خصوصيات ديگر انجام شده طی دو سالبر اساس آزمايشات نظر بافت خاک وآناليز کيفی آب 

 است.

 

 خصوصیات و مشخصات نمونه آب  -1جدول

 سال
 (ecهدايت الکتريکی)

6Ecx10 

 اسیديته

(ph) 

 نسبت جذب سديم

(S.A.R) 

سديم 

(+ Na) 

 کلسیم

(2+Cl) 

 منیزيم

(2+Mg) 

 پتاسیم

(+K) 

 کلر

(-Cl) 

 کربنات

(-2Co3 ) 

 بیکربنات

( -Co3h) 

 سولفات

( -2So4 ) 

1131 777 3/7 7/0 5/1 4 1/5 05/0 7/1 - 4 7/2 

1134 311 3 34/0 3/1 1/1 3/4 05/0 3/1 - 4 5/2 
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 ايج آناليز خاکنت -1جدول 

هدايت 

 (ecالکتريکی)

3Ecx10 

درصد 

 اشباع

s.p 

 

 اسیديته

 گل اشباع

(ph) 

درصد مواد 

 حنثی شونده

% 

کربن 

 آلی

% 

ازت 

 کل

% 

فسفر قابل 

 جذب

p.p.m 

پتاسیم قابل 

 جذب

p.p.m 

وزن مخصوص 

 ظاهری

3gr / cm 

کمبود 

 رطوبتی

m.m 

نفوذ 

پذيری 

 نهايی

cm /hr 

 نوع بافت

 خاک

 لومی شنی 12/5 7/55 73/1 220 7/5 05/0 5/0 5/21 7/7 7/25 777/0

 

سپس به کمک اطالعات موجود محاسبات بر روی داده های اندازه گيری شده و برداشت شده از هر مزرعه بر 

اساس روابطی که قبال توضيح داده شد انجام و عملکرد سيستم آبياری در مزرعه مورد ارزيابی قرار گرفت. نتايج 

 ارزيابی سيستم های آبياری مطالعه شده به شرح زير می باشد. 

 
 1131يابی سیستم آبیاری مزرعه در سال نتايج ارز -1 جدول

 متوسط دبی آبپاش

Q(lit/s) 

 سرعت باد

V(km/hr) 

شدت خروجی از 

 آبپاش

I(mm/hr) 

 شدت متوسط پاشش

(mm/hr)avgI 

 تلفات پاششی

)%( 

 تلفات نفوذ عمقی

)%( 

43/1 5/1 57/13 57/15 1/17 24/10 

 مقدار آب کاربردی

(mm) 

آب رسیده به سطح 

 مزرعه

(mm) 

نفوذ پذيری نهايی 

 خاک

(cm/hr) 

يکنواختی توزيع نصف 

 پايین بلوک)%(

t1/2 DU 

يکنواختی توزيع ربع 

 پايین

 )%( بلوک

t1/4DU  

 ضريب يکنواختی

 بلوک)%(

tCU 

3/32 35/77 12/5 7/37 31 7/37 

 راندمان پتانسیل کاربرد

 بلوک)%(

tPELQ 

راندمان واقعی کاربرد 

 بلوک)%(

tAELQ 

يکنواختی توزيع 

 سیستم

)%( 

sDU 

ضريب يکنواختی 

 سیستم

)%( 

s CU 

راندمان پتانسیل 

 )%( کاربرد سیستم

s PELQ 

راندمان واقعی کاربرد 

 سیستم)%(

AELQ s 

7/77 3/53 31/77 1/35 1/74 73/57 

 

  1131در سال  نتايج تغییرات فشار سیستم آبیاری مزرعه –4جدول 

 متوسط فشار

(bar)avg P 

 حد اکثرفشار 

(bar)max P 

 فشار حداقل

Pmin (bar) 

 %تغییرات فشار 

mp/p 

 ضريب کاهش راندمان

ER 

4/4 1/5 35/1 14/27 052/0 
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 1134يابی سیستم آبیاری مزرعه در سال نتايج ارز – 5جدول 

 متوسط دبی آبپاش

Q(lit/s) 

 سرعت باد

V(km/hr) 

شدت خروجی از 

 آبپاش

I(mm/hr) 

 شدت متوسط پاشش

(mm/hr)avgI 

 تلفات پاششی

)%( 

 تلفات نفوذ عمقی

)%( 

27/1 4 44/17 5/11  7/13 11/23 

 مقدار آب کاربردی

(mm) 

 آب رسیده به سطح مزرعه

(mm) 

نفوذ پذيری نهايی 

 خاک

(cm/hr) 

يکنواختی توزيع نصف 

 پايین بلوک)%(

t1/2 DU 

يکنواختی توزيع ربع 

 پايین

 )%( بلوک

t1/4DU  

 ضريب يکنواختی

 بلوک)%(

tCU 

3/33 5/31 31/4 7/31 31 4/37 

 راندمان پتانسیل کاربرد

 بلوک)%(

tPELQ 

راندمان واقعی کاربرد 

 بلوک)%(

tAELQ 

يکنواختی توزيع 

 سیستم

)%( 

sDU 

 يکنواختی ضريب

 سیستم 

 )%( 

s CU 

راندمان پتانسیل کاربرد 

 )%( سیستم

s PELQ 

راندمان واقعی 

 کاربرد سیستم)%(

AELQ s 

71 11/73 75/73 7/37 4/77 44/71 

 

 1134در سال نتايج تغییرات فشار سیستم آبیاری مزرعه  – 7جدول 

 متوسط فشار

(bar)avg P 

 فشار حد اکثر

(bar)max P 

 فشار حداقل

Pmin (bar) 

 %تغییرات فشار 

mp/p 

 ضريب کاهش راندمان

ER 

1/1 7/1 35/2 7/13 013/0 

 
 

 ی تحقيقيافته ها

تجزيه تحليل و ارزيابی سيستمهای آبياری مطالعه شده طبق آناليز، از  بدست آمدهنتايج  طبق

بر اساس مقادير ضريب يکنواختی و يکنواختی توزيع بلوک آزمايش می توان  نيز و 8الی 1ول اجد

 بيانگر فاصله مناسب در نظر گرفته شده برای سيستم است. اين امر که نمودعنوان 

 

به ترتيب در هر  راندمان پتانسيل کاربرد ربع پايين بلوک آزمايش نيزطبق محاسبات انجام شده 

حد مناسبی قرار هر دو آزمايش اين مقدار در  که در  گزارش گرديد %83و   %1/18 دو آزمايش

تفاوت راندمان واقعی کاربرد بلوک آزمايش و راندمان پتانسيل ربع  همانگونه که می دانيمدارد. 
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می توان با کاهش زمان آبياری، راندمان واقعی  که لفات نفوذ عمقی است ت نشان دهنده پايين آن

همچنين ميزان تلفات نفوذ عمقی را  ه و کاربرد را تا حد راندمان پتانسيل ربع پايين افزايش داد

مقادير  تغييرات فشار سيستم نيزمان آبياری می توان بهبود بخشيد. در خصوص نيز با کاهش ز

. بود که در حد ميزان تغييرات مجاز گزارش گرديد  1/1و  1/1برابر با  بدست آمده به ترتيب

در سيستم که به  از داليل باال بودن ضريب يکنواختی و يکنواختی توزيع بلوک آزمايش همچنين

در آزمايش دوم بدست آمد می  1/31و  15/83در آزمايش اول و  1/35و  33/88ترتيب برابر با 

مقادير راندمان پتانسيل کاربرد ربع  مورد. در را ذکر نمود ب سيستمطراحی و اجرای مناستوان 

به عنوان يک نکته مثبت  ميتوان از آن پايين بلوک آزمايش با راندمان کاربرد واقعی بلوک آزمايش

می مشخص  همچنين و اخصه های مديريت خوب در مزرعه تلقی می گرددزيرا يکی از ش ياد کرد

و اين نکته در هر دو  از نياز خود آب دريافت نکرده استبيش  مزرعه از زمين کند که هيچ قسمتی

 که همه بدست آمده نتايج با توجه به مطالب مذکور و بر اساس .آناليز به خوبی مشخص است

 ، اماندهستارزيابی شده در اين تحقيق  آبياری های سيستم وضعيت مناسب و مطلوبحاکی از 

 بهرا  ها سيستم اين عملکردکارآيی و ، و مديريت بهره برداریبا نظارت بر اجرای صحيح توان  می

 . و ارتقاء داد ميزان بيشتری بهبود بخشيد

 

 پيشنهادات 

پيدا نمودن شرايط بهينه کارکرد آبپاش و دامنه مجاز افزايش فشار، پيشنهاد می گردد تا  جهت

يستمی مانند ارتفاع صورت گرفته و ساير پارامترهای سدر اين خصوص آزمايشات گسترده تری 

های متداول آبياری بارانی نيز در نظر گرفته شود. آرايش مناسب شبکه پايه آبپاش بر روی سيستم

و طول مناسب لوله های جانبی در مرحله طراحی و اجرا بايستی مورد توجه خاصی قرار گيرد زيرا 

ورت عدم مديريت باعث توزيع يکنواخت فشار در سيستم خواهد شد. در ص است که همين امر

اين امر دو ضرر دارد. اول اينکه آبياری صحيح و بهره برداری از سيستم شاهد اين خواهيم بود که 

عالوه بر افزايش تلفات نفوذ عمقی باعث کاهش  است، دوم اينکه پذيرفتهبيش از نياز انجام 

 راندمان واقعی کاربرد نيز خواهد شد.

 

مديريت آب مصرفی در کشاورزی و بهبود يافته های تحقيق و در راستای  همچنين بر اساس

در هر منطقه با توجه به شرايط اقليمی حاکم پيشنهاد می گردد که   عملکرد سيستم های آبياری

مزارعی به عنوان نمونه با انواع سيستم های آبياری تحت فشار تجهيز شود و از آنها برای آموزش 

 آبياری که اجرا می شود سيستم هر عملکرددقيق   در خصوص بررسی. کشاورزان استفاده شود

بررسی دقيق قرار گيرد تا نقاط قوت و ضعف هر سيستم  و ارزيابیمورد  اجرا و طراحی از پس
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بر سيستم ها توصيه می  منطقه اقليمی شرايط تاثير چشمگير همچنين با توجه به  مشخص گردد.

 شرايط را در مرحله طراحی و اجرا در نظر بگيرند. مجری اين و طراح شرکتهای کهگردد 
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