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ارزیابی و مقایسه آبیاری جویچه ای انتها بسته و انتها باز با استفاده از آنالیز 

 GISمکانی 

  

 سید علی موسوی -3،امید سلیمانی  -2،حیدرعلی کشکولی-1

 واحد علوم وتحقیقات خوزستان استاد گروه آبیاری وزهکشی دانشگاه آزاد اسالمی

kashkulihda@gmail.com 

 کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات خوزستان دانشجوی

omid.soleymani53@gmail.com 

 خوزستان آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات دانش اموخته کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی دانشگاه

alimoosavi.k.s@gmail.com 

  :چکیده

توجه کاربری آسان موردل تاریخ بواسطه ترین سیستمهای آبیاری بوده که در طو آبیاری سطحی یکی از قدیمی سیستم     

سیستم آبیاری جویچه ای نیز بواسطه تطابق  به سمت کشاورزی نوین،کشاورزان بوده است.با گسترش تکنولوژی وتمایل 

( و انتها Block endبا کشاورزی مکانیزه جایگاه خاصی پیدا نمود.سیستمهای آبیاری جویچه ای در دو حالت انتها بسته)

نتایج حاصله از مدلهای  اجرا می گردد که هرکدام در جایگاه خود با مزایا و معایبی همراه است. (Open endباز)

همواره باشک وتردید مواجه بوده است. به ارزیابی سیستمهای آبیاری جویچه ای بعلت فراگیر نبودن سطح زیر آبیاری 

ه در کشت و صنعت در این پژوهش ک د.ورد نمی گردآهمین جهت شاخصهای ارزیابی در بسیاری از موارد دقیق بر

 GISاستفاده از آنالیز مکانی  با، سطح حدود یک هکتار از اراضی آن کشت وصنعت صورت پذیرفت سلمان فارسی ودر

تحلیل راندمان آبیاری در تمامی سطوح آن دردو حالت انتها بسته وانتها باز مورد بررسی ، view Arc  در محیط نرم افزار

 ، درصد از راندمان آبیاری جویچه ای انتها بسته 81قرار گرفت. نتایج نشان می دهد راندمان آبیاری جویچه ای انتها باز 

والبته مناسب بودن کیفی آب  واناب انتهاییبا اجازه خروج ر عمقیبیشتر می باشد بطوریکه جلوگیری از تلفات نفوذ 

 .ل قلمداد گرددآدر آبیاری سطوح دیگر ایده  ، پایاب می تواند

 -GISتحلیل مکانی  -راندمان آبیاری -آبیاری جویچه ای انتها بسته  -آبیاری جویچه ای انتها باز :کلمات کلیدی

 کیفیت آب پایاب.
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 مقدمه:

والبته بحران آب، افزایش راندمان مصرف آب همواره مورد توجه بوده است. آبیاری باتوجه به کمبود منابع آبی کشور 

ترین ومتداولترین روش آبیاری زمینهای کشاورزی در سراسر دنیا وکشورمان است. سازگارترین نوع ان با  سطحی قدیمی

مزرعه مانند روشهای کرتی و توسعه کشاورزی مکانیزه، آبیاری جویچه ای می باشد، که به جای غرقاب کردن تمام سطح 

( هدایت شده وبا استفاده از متغیرهای موثر دیگر مانند دبی Furrowنواری آب در شیارهای کوچکی موسوم به جویچه )

سیستم آبیاری جویچه ای معموال به دو  راندمان کاربرد افزایش می یابد. ........ورودی ، طول جویچه، زمان قطع جریان و

 و انتها باز مورد استفاده قرار میگیرد که هرکدام در جایگاه خود مزایا و معایبی را بهمراه دارند.صورت انتها بسته 

جویچييه ای دارای رانييدمان پيياسینی اسييت. ولييی در اثيير مييدیریت بهینييه آبیيياری آبیيياری  سیسييتم  ، در خیلييی از منيياطق

ها و پييذیر اسييت. مطييابق بررسييیمکاندرصييد ا 09جویچييه و طراحييی خييوب ، امکييان افييزایش رانييدمان کيياربرد، تييا حييد 

درصييد بييوده  81مييیيدی متوسييط رانييدمان آبیيياری در کشييورهای در حييال توسييعه  0999گزارشييات فيياسودر سييال  

باشييد و از طرفييی رانييدمان آبیيياری اسييت. در کشييورهای آمریکييای التييین کييه منييابع آب فييراوان دارنييد، بسييیار پيياسین می

منيييابع آب محيييدودی دارنيييد بيييه مراتيييب بیشيييتر از حدمتوسيييط  خشيييک جهيييان کيييهدر کشيييورهای خشيييک و نیمه

باشييد. براسيياا گييزارش فيياسو متوسييط رانييدمان آبیيياری در کشييورهای خاورمیانييه و کشييورهای در حييال توسييعه می

باشييد. همچنييین کشييورهای لیبی،هنييد و مصيير درصييد می 00درصييد و در کشييورهای جنييوب آسييیا  09شييمال آفریقييا 

ان در رأا ایيين گييزارش قييرار دارنييد. بييه طييور کلييی میييزان رانييدمان آبیيياری در کشييور درصييد رانييدم 48و  40، 09بييا 

(، در اراضييی شييرکتهای کشييت و صيينعت شييهید بهشييتی و 8838درصييد بييوده اسييت  . فيياطمی وهمکيياران ) 80ایييران 

هکتييار بييازدهی کييل آبیيياری را حييداک ر  1080باشييند در سييطح شييهید رجييایی کييه تحييت پوشييش شييبکم آبیيياری دز می

گیری نمودنييد. ضييمناا نتييایج بررسييی رانييدمان آبیيياری در کشييت و صيينعت درصييد انييدازه 80و بييه طييور متوسييط  83

رانييدمان آبیيياری  ( ،8811)موسييوی و کشييکولی . تپييه مشييابه کشييت و صيينعتهای شهیدبهشييتی و شييهیدرجایی بييودهفت

 .ندیری نموددرصد اندازه گ 01در کشت و صنعت سلمان فارسی را در جویچه های باز سازی شده 

ا  تایج حاصله از مدلهای ارزیابی سیستم های آبیاری سطحی و جویچه ای به علت فراگیر نبودن سطح زیر آبیاری همواره بن 

میگردد. استفاده از ، ن وردآشک وتردید همراه بوده است. به همین دلیل شاخصهای ارزیابی در بسیاری از موارد دقیق بر

ری پهنه بندی کل سطح آبیاری شده از آنجایی که می تواند در یک نگاه کلی بر سطح آبیا در بررسی و GISتحلیل مکانی 

 شده تحلیل داشته باشد، بسیار سودمند تلقی میگردد.

یيک سیسيتم کيامپیوتری بيرای  GISیيا  (Geographic Information System)سیسيتم اطيعيات جغرافیيایی 

مدیریت و تجزیه و تحلیل اطيعات مکيانی بيوده کيه قابلیيت جميع آوری ، ذخیيره ، تجزیيه ، تحلیيل ونميایش اطيعيات 

با جمع آوری وتلفیيق اطيعيات پایگياه داده هيای معميولی ، بيه وسيیله  GIS(. تکنولوژی 8810جغرافیایی را دارد)مطیعی 

الیز های جغرافیایی، اطيعاتی را برای تهیه نقشه ها فراهم می سيازد. ایين اطيعيات بيه من يور تصویر سازی و استفاده از آن
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واضح تر جلوه دادن رویدادها ، پیش بینی نتایج و تهیه نقشه ها به کار گرفته می شوند . هدف نهایی یک سیستم اطيعيات 

داده های مکيانی ميی باشيد و عملکيرد اساسيی آن جغرافیایی پشتیبانی جهت تصمیم گیری های پایه گذاری شده بر اساا 

بدست آوردن اطيعاتی است که از ترکیب الیه های متفاوت داده ها با روشهای مختلف و با دیدگاه های گوناگون بدست 

می آیند . تجزیه و تحلیل داده ها پس از ورود داده ها و آماده سازی الیه های اطيعياتی ، چگيونگی و نحيوه ایجياد نقشيه 

ای نشانگر و تعیین متغیر ها یا پارامترهای نشانگر ، انتخاب ميی گيردد . درمرحليه بعيد ، دسيته بنيدی ، تجزیيه و تحلیيل و ه

پردازش داده ها به من ور تهیه الگوهای مناسب جهت مدل سازی مربوطه ، صورت می گیرد . درآخرین مرحله نیز ترکیيب 

 نتایج خواسته شده را با دقت باال نشان می دهد. و تلفیق شواهد بدست آمده در الیه های نشانگر،

جهت استفاده مجدد از آب آبیاری وجلوگیری از تلفات عمقی از نکاتی است که همواره مورد توجه کارشناسان بوده است.

روانابهای سطحی ، گیری مطالعات اخیر به سمت استفاده مجدد از منابع آب ، پساب های فاضيب ، زهابهای کشاورزی و

 همیت منابع آبی را مشهود می سازد.ا

 مواد و روشها:

کشت و صنعت سلمان فارسی یکی از کشت و صنعتهای هفتگانه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می باشد که در 

اقدام می نماید. به من ور ارزیابی سیستم آبیاری جویچه ای  آن ، هکتار نسبت به تولید نیشکر و صنایع جانبی 80999سطح 

دو حالت انتها باز و انتها بسته و ارزیابی کیفی آب آبیاری در پایاب جهت استفاده مجدد در اراضی پایین دست مراحل  در

 زیر انجام پذیرفت.

متر( جهت ارزیابی سیستم آبیاری جویچه  849متر و طول جویچه های  09)به عرض  7R-25جویچه از مزرعه  88الف( ابتدا 

 باز و انتها بسته انتخاب گردید. ای انتها

. بعنوان الیه اول و ورودی نرم  DXF ب( قطعه جداشده مساحی و نقشه آن با استفاده از نرم افزار اتوکد تهیه وبا پسوند

 (8در ن ر گرفته شد.)شکل شماره  Arc viewافزار 

 

 

 

 

 موقعیت محدوده مطالعاتی مورد نظر     -1شکل شماره 
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نقطه از مناطق  داخل محدوده مطالعاتی اقدام و مختصات جغرافیایی نقاط  09نسبت به میخکوبی  09*09شبکه ج( با اجرای 

 DBF.وبا فرمت  UTMاخذ گردید. این نقاط بعنوان یک الیه مکانی با مختصات  ، Garminمدل  GPS با یک دستگاه

 (0آماده گردید. )شکل شماره  EXCLدر محیط نرم افزار 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت ایستگاههای محدوده مطالعاتی  -2شکل شماره 

( از آنجاییکه در تمامی سیستمهای آبیاری هدف از آبیاری رساندن کمبود رطوبتی خاک به ظرفیت زراعی می باشد نسبت د

با در این مرحله  به تعیین رطوبت وزنی خاک محدوده مطالعاتی در حالت ظرفیت زراعی و به روش صحرایی اقدام گردید.

متر ، توسط پيستیک سیاه ، بعد از آبیاری و نمونه  8.4-0پوشاندن سطح قسمتی از جویچه های تحت ازمایش به طول 

 انجام پذیرفت.ساعت یکبار و تا ثابت شدن میزان رطوبت ، 80برداری متوالی تعیین رطوبت از قسمت محصور به صورت 

 مد.آدرصد بدست  00.08ی محدوده مطالعاتی میانگین درصد وزنی رطوبت در حالت ظرفیت زراعی برا

قبل از انجام آبیاری که زمان ان توسط جلسات ن ام کنترل محصول ،  ه( تعیین رطوبت اولیه خاک و مشخصات فیزیکی آن:

واز سوی  مدیریت مطالعات کاربردی تعیین میگردد، اندازه گیری رطوبت ( Crop logging) الگ پموسوم به کرا

ن ر در ایستگاههای مشخص شده تعیین ودر کنار اطيعات مکانی و به عنوان اطيعات توصیفی  خاک منطقه مورد

(  9-899بواسطه فعالیت ریشه نیشکر در اعماق)  ها ایستگاهها وبه عنوان الیه دوم و ورودی آماده شد.کلیه اندازه گیری

( سانتیمتر بعنوان رطوبت قبل از 34-899) ( و49-34)،  (04-49)،  (9-04میانگین چهار الیه ) سانتیمتر انجام گردید و

 (8آبیاری ایستگاه مورد ن ر گرفته شد.)جدول شماره 
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هیدروگراف دبی ورودی انتهابسته

 رطوبت اولیه نقاط قبل از آبیاری و مشخصات فیزیکی آن -1جدول شماره 

شماره 

 ایستگاه
X Y 

 بل از آبیاریقرطوبت 

 (از)انتها ب

 آبیاریبل ازقرطوبت 

 (بسته)انتها 

بافت خاک 

 میانگین

چگالی 

 ظاهری

رطوبت 
FC% 

1 257908 3429761 20.5 20.5 

SCL 

1.6 

19.42 

2 257928 3429761 19.9 19.37 1.6 

3 257948 3429761 19.85 19.8 1.6 

4 257968 3429761 19.52 19.52 1.6 

5 257908 3429801 20.7 20.25 1.6 

6 257928 3429801 20.05 20.62 1.6 

7 257948 3429801 20.32 21.35 1.6 

8 257968 3429801 20.07 19.92 1.6 

9 257908 3429841 20.22 20.3 1.6 

10 257928 3429841 20.42 21.1 1.6 

11 257948 3429841 20.7 20.12 1.6 

12 257968 3429841 19.57 19.8 1.6 

13 257908 3429881 21.37 21.77 1.6 

14 257928 3429881 21.82 23.35 1.6 

15 257948 3429881 21.27 23.1 1.6 

16 257968 3429881 19.65 19.52 1.6 

17 257908 3429911 20.6 20.77 1.6 

18 257928 3429911 21.47 21.8 1.6 

19 257948 3429911 20.27 20.72 1.6 

20 257968 3429911 19.55 18.05 1.6 

 

ابتدا آبیاری  و( آبیاری قطعه انتخاب شده در دو حالت انتها بسته و انتها باز و نمونه گیری کیفی از آب ورودی و پایاب:

قطعه تحت آزمایش به روش انتها بسته انجام گردید. ودر حین آزمایش دبی ورودی از لوله هیدروفلوم به روش حجمی 

 (8اندازه گیری شد.)شکل شماره

 

 

 

 

 

  

 هیدروگراف دبی ورودی در حالت انتها بسته  -3ره شکل شما
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هیدروگراف دبی ورودی و پایاب

انجام گردید و آبیاری قطعه مورد مطالعه با باز نمودن انتهای جویچه ها و  هتا  الفبعداز پایان عملیات آبیاری مجددا مراحل 

واناب انتهایی و به روش انتها باز انجام شد.در پی این عملیات عيوه بر اندازه گیری دبی ورودی به جویچه ها، مقدار ر

 (0هیدروگراف آن رسم گردید.)شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 هیدروگراف دبی ورودی و پایاب در حالت انتها باز -4شکل شماره 

 جهت آنالیز کیفیت اخذ گردید (انتهاابتدا، میانه و ) طول زمان آزمایش در نمونه از آب ورودی و پایاب سههمچنین 

 ( تعیین شد.Wilcox)و کيا آب ورودی و پایاب نیز با توجه به نمودار ویلکاکس ،( 0)جدول شماره 

 آنالیز کیفی آب ورودی و رواناب انتهایی و کيا کیفی آن -2جدول شماره 

 EC (in) EC (out) SAR(in) ردیف
SAR 
(out) 

Wilcox(in) Wilcox(out) 

2 1.2 2.1 9.4 2.2 4C2S 4C2S 

1 1.2 1.2 9.4 9.2 4C2S 4C2S 

2 1.2 1.2 9.2 9.2 4C2S 4C2S 

 

 نتایج و بحث:

 الف( پهنه بندی توزیع رطوبتی در دو روش آبیاری: 

است، نشان می دهد حداک ر (کامي مشهود 0و4)نتایج پهنه بندی توزیع رطوبتی قبل از آبیاری همانطورکه در دو شکل 

بازه     در  ودر روش انتها باز 00/09با میانگین وزنی (  80.0  - 08.8)در روش انتها بسته در بازه  مساحت پهنه بندی رطوبتی

 درصد می باشد. 00/09(  با میانگین وزنی 80.4 - 08.1)

02%  

61%  

5%  
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 چگونگی توزیع رطوبتی در روش انتها باز -0شکل شماره                     چگونگی توزیع رطوبتی در روش انتها بسته -4شکل شماره  

 آبیاری:ب( پهنه بندی عمق خالص 

    ( و با استفاده از ماکرو نویسی در محیط نرم افزار0و  8شماره) روابط به تبع پهنه بندی رطوبتی قبل از آبیاری وبا توجه به

Arc view GIS  .نسبت به پهنه بندی عمق خالص آبیاری اقدام گردید  

 (8رابطه شماره )
rDPWPFCTAW )(  

TAWfRAW)( (0رابطه شماره )  

 

TAWمتر(= کل آب قابل استفاده خاک) سانتی 

FC)رطوبت حجمی نقطم ظرفیت زراعی خاک )اعشاری = 

PWP)رطوبت حجمی نقطم پژمردگی خاک )اعشاری = 

rDمتر(= عمق ریشه ) سانتی 

RAW رطوبت سهل الوصول 

f  بر طبق توصیمFAO  در ن ر گرفته شده است. 04/9برای گیاه نیشکر 

نتایج نشان می دهد عمق خالص آبیاری در لح ه قبل از آبیاری هر دو روش از شرایط تقریبا یکسان برخوردار بوده است و 

سانتیمتر را بعنوان کمبود رطوبتی خاک قبل از  8.03و 0.0( رطوبت 1و3می توان با توجه به درصد مساحت در اشکال  )

 آبیاری انتها بسته و انتها باز در ن ر گرفت.
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 چگونگی توزیع عمق خالص آبیاری در روش انتها باز -1شکل شماره  ص آبیاری در روش انتها بسته   چگونگی توزیع عمق خال -3شکل شماره 

 

 ج( پهنه بندی راندمان آبیاری:

( مقادیر عمق ناخالص آبیاری در دو آزمایش محاسبه گردید و سپس، با 8شماره ) با توجه به دبی ورودی و نتایج جدول

( در لح ه قبل 8شماره رابطهوبا تقسیم الیه بندی عمق خالص آبیاری )   Arc view GISماکرونویسی مجدد در نرم افزار 

دو آزمایش دبی ورودی و زمان قطع پهنه بندی راندمان آبیاری بدست آمد. الزم به توضیح است درهر ، از دو روش آبیاری 

 جریان تقریبا مشابه بوده است. 

IgInEa / (3رابطه شماره )   

 76(درصد و با میانگین وزنی 00- 18راندمان آبیاری در روش انتها باز بین ) نتایج پهنه بندی (89و0با توجه به اشکال) 

درصد را  44درصد( ومیانگین وزنی  80  -  00) نتایج پهنه بندی راندمان آبیاری در روش انتها بسته بین درصد بوده است.

درصد از راندمان آبیاری در روش انتها بسته  11در مجموع می توان گفت راندمان آبیاری در روش انتها باز  داشته است.

  بیشتر می باشد. 
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 چگونگی توزیع راندمان آبیاری در روش انتها بسته -11شکل شماره            راندمان آبیاری در روش انتها بازچگونگی توزیع  -4شکل شماره 

 د( محاسبه درصد رواناب:

رواناب سطحی از درصد  80.4( نشان می دهد به میزان  8نتایج )جدول شماره ، با اجازه خروج رواناب در روش انتها باز 

نشان  درصد برتری راندمان در روش انتها باز کامي برابر بوده و 81انتها جویچه ها خارج شده است این میزان از طرفی با 

می دهد با جلوگیری از نفوذ عمقی و اجازه خروج رواناب انتهایی به افزایش راندمان آبیاری در روش انتها باز کمک شده 

 است.

 :یز کیفی آب رواناب خروجی و دبی ورودیه( نتایج آنال  

این مطلب بوده و کیفیت آن تغییری نداشته است.از طرفی  4C2Sکيا آب ورودی و رواناب انتهایی  نشان می دهد نتایج

عيوه بر افزایش راندمان آبیاری در روش انتهاباز )با توجه به خروج رواناب انتهایی(  ، نشان می دهد )ج(به همراه نتایج بند 

وعدم تغییر کيا کیفی آب ) با استفاده از نمودار ویلکاکس(، می توان در جهت افزایش بهره وری بیشتر از رواناب 

 انتهایی در آّبیاری مجدد و برای سطوح دیگر استفاده نمود.

می توان عنوان نمود سیستم آبیاری سطحی جویچه ای انتهاباز از راندمان باالتری نسبت به روش در جمع بندی کلی 

برخوردار بوده و کنار آن این مزیت که می توان بدون تغییر محسوا کيا کیفی آب ورودی ، از رواناب انتهابسته 

 مشهود می باشد.انتهایی با همان کیفیت در آبیاری مجدد سطوح دیگر استفاده نمود ، کامي 

( که نشان داد راندمان کاربرد آب در سیستم آبیاری سطحی جویچه 0998نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات توماا درسال)

درصد است ومی توان با مدیریت دقیق کنترل در توزیع آب واستفاده مجدد از رواناب انتهایی  09-03ای اصيح شده 

 تقاء یابد، تطابق کامل دارد.اردرصد  14-39راندمان آبیاری تا 
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 مشخصات جریان در طول زمان آبیاری -3جدول شماره 

  

 زمان قطع

 جریان

(hr) 

دبی 

 ورودی

L/s 

 مساحت
2m 

عمق ناخالص 

 آبیاری
cm 

ارتفاع خالص 

 آبیاری
cm 

عمق 

 رواناب
cm 

 9.03 8.03 4.11 0999 00 8.4 انتها باز

 9 0.0 4.0 0999 00.0 8.4 اانتها بسته
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