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کالسیک ثابت با آبپاش متحرک در  بارانی یی آبیارسامانه بررسی فنی

 مزارع استان گلستان



ahmati86@yahoo.comRHosein_

های تجهیز اراضی تحت کشت به شیوه کشاورزی در حال حاضر بهترین روش کاهش مصرف آب در بخش 

فشار با های آبیاری تحتارزیابی و پایش سامانه که بایست توجه داشتاما می، باشدمینوین آبیاری تحت فشار 

بر  ها در کشور دارد.های اجرا شده نقش بسزایی در روند توسعه و گسترش این سامانهمانههدف اصالح و بهبود سا

در مرحله  2در  کالسیک ثابت با آبپاش متحرک ی آبیاری بارانیسامانه 4ارزیابی تحقیق به  در ایناین اساس 

یكنواختی  (،CU)تی عیارهای ضریب یكنواخم ،ین بررسیدر ا نقاط مختلف استان گلستان پرداخته شده است.

راندمان پتانسیل کاربرد آب در ربع  (،AELQ)در ربع پائین اراضیکاربرد آب راندمان واقعی  (،DU)توزیع

مقادیر هر  دهدمی ها نشان. بررسیمورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفتند(، Ea) راندمان کاربرد(، PELQپایین )

 DUو   CUند، ارزیابی پارامترهای ابدست آمده 44 و 56، 56، 44، 38یک از پارامترهای فوق بطور متوسط 

بیانگراختالف بین مقادیر  PELQو  AELQ  های منتخب را دارد. مقادیربیانگر قابل قبول بودن علملكرد سامانه

ن بودن راندمان در یایپ باشد.آب دریافت شده در چارک پایین نسبت به مقدار آب خارج شده از آبپاش می

وزش باد غالب منطقه  ش،استفاده همزمان از تعداد آبپا ،هاعدم دقت در طراحی و اجرای طرح ها راهاماناین س

 .و مشكالت مدیریتی می توان عنوان نمود

باشد. دمان و بهره وری آب میها در افزایش رانی آبیاری بارانی یکی از موثرترین روشسامانه
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عدم بررسی و ارزیابی این الزم به ذکر است  

سامانه از یک سو و همچنین شناسایی نکردن نقاط ضعف و مشکالت آن در مسائل مختلف طراحی، اجرا و بهره برداری از 

مهندسین  . [8] در بهره برداران از این سامانه آبیاری شده استسوی دیگر موجود کاهش راندمان و ایجاد نارضایتی 

گردد که آیا طرح وی منجر به های آبیاری به چند دلیل اهمیت دارد: اوالً طراح مطمئن میمعتقدند ارزیابی سامانه

اطالعات جمع آوری  گردد و ثالثاً ازیکنواختی آب شده است یا نه، ثانیاً استفاده کننده از چگونگی کار سیستم آگاه می

گیری از بازدهی و راندمان باال در یک . بهرهبرداری نمودهای گوناگون سیستم بهرهتوان برای ارزیابی قسمتشده می

سیستم آبیاری الزاماً اقتصادی نیست، لیکن یک مدیر خوب باید همواره بازدهی سیستم آبیاری را ارزیابی نماید تا بتواند 

ی آبیاری را که بر مبنای محققان تحلیل هر سامانهرد تغییر و یا اصالح سیستم آبیاری اتخاذ نماید. تصمیم صحیح تری در مو

تحت عنوان بررسی و ارزیابی  یدر تحقیق. [1]ستوار باشد را، ارزیابی می نامند اندازه گیری در شرایط واقعی مزرعه ا

ری استان گیالن مقادیر متوسط ضریب یکنواختی، های آبیاری بارانی کالسیک اجرا شده در اراضی چای کاسامانه

بدست آمد که  7/44و  7/44، 51/55، 5/55یکنواختی توزیع، راندمان واقعی و پتانسیل کاربرد در ربع پایین به ترتیب برابر 

ها ولی سیستمهای مورد ارزیابی بود. همچنین نتایج نشان داد طراحی و اجرای غیر اصنشان از پایین بودن راندمان در سامانه

محققان . [11ه شد ]ترین دالیل پایین بودن راندمان پتانسیل کاربرد تشخیص دادها از مهمژه فشار کارکرد نامناسب آنبه وی

 و مدیریتی اجرایی، طراحی، مشکالت، و مسایل  اصلی، دسته چهار به  را آبیاری هایسامانه اصلی مشکالت کل طور به

های آبیاری را به بلومر  یکنواختی توزیع آب در انواع روش .[11اند ]هنمود بندی تقسیم یعیطب و اجتماعی برداری،بهره

، مقدار % 81را به طور متوسط  DUهای ناشی از نشت و رواناب ارزیابی نموده است. در روش سنترپیوت مقدار همراه افت

( linear moveنمود. در سیستم جابجایی خطی )گیری درصد اندازه 75/1و تلفات نفوذ عمقی را در حدود  4رواناب را 

بازده آبیاری کیانی  .[5]ت نفوذ عمقی را صفر بدست آوردند درصد و تلفا 55/1و تلفات رواناب را  85را برابر  DUمقدار 

یه  یت از این دارد که سرماآبیاری بارانی در استان گلستان را مورد ارزیابی قرار داد. این بررسی حکا هایسامانهدر 

بطور کلی نتایج  ها از جهت ارتقاء راندمان آبیاری با استفاده از روش بارانی در روند درست هدایت نمی شود،گذاری

باشد در حالیکه اهداف توسعه این روش ، استفاده می %51دود دهد که راندمان کاربرد آب در این روش حنامبرده نشان می

بدست آمده این هدف را محقق نمی کند. ایشان دالیل اصلی کاهش راندمان بهینه از آب در دسترس است ولی راندمان 

آبیاری در روش بارانی را به دو دسته مسایل اجتماعی و فرهنگی و مسایل فنی تقسیم بندی نمودند. مسایل اجتماعی و 

گزینی طرح ها فرهنگی را شامل ایفای نقش مؤثرتر بخش تجاری بر بخش فنی ، ارزش نامناسب اقتصادی آب و برتری

برای کمیت اجرای آن برشمردند و مسایل فنی را به عدم تطابق طراحی با اجرا، عدم نظارت مستمر پس از اجراء اطالعات  

کهلون و همکاران به بررسی . [5و  3] ناکافی از بهره وری روش و عدم تطابق میزان آب کاربردی با نیاز آبی گیاه نسبت داد

های اقتصادی سیستم آبیاری بارانی و غرقابی در دو محصول برنج و گندم در پاکستان تکارایی مصرف آب و قابلی

افزایش داشت، ضمن  %18پرداختند. نتایج آنها نشان داد که با استفاده از سیستم آبیاری بارانی، تولید محصول  به میزان 

های اقتصادی نشان دادند که اشت. بررسیکاهشت د %35اینکه مقدار آب مصرفی نیز در روش بارانی نسبت به روش سنتی 

های سنتی آبیاری تر از روشای جهت مزارع گندم و برنج بسیار مناسباستفاده از سیستم آبیاری بارانی آبفشان قرقره

 موجود مشکالت و موانع شدن مشخص و بارانی هایسامانه ارزیابی زمینه در گرفته انجام تحقیقات به توجه با .[7] باشدمی

 جهت داریم نظر در پژوهش این در بارانی، آبیاری هایسامانه مدیریت و برداری بهره اجرا، طراحی، مختلف هایزمینه رد

بارانی کالسیک  آبیاری هایسامانه در موجود مشکالت و موانع شناسایی همچنین و آبیاری مختلف هایراندمان تعیین

 .بپردازیم گلستان زارع استاننمونه اجرا شده در م 4ثابت با آبپاش متحرک به 
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 عرض دقیقه 8 درجه 38 تا دقیقه 31 و درجه 35 و شرقی طول دقیقه 18 و درجه 55 تا دقیقه 55 و درجه 53 از گلستان استان

. باشد می( خشک و خشک نیمه تا مرطوب نیمه) ای مدیترانه هوای و آب دارای گلستان استان کلی بطور. دارد قرار شمالی

 اترک حوزه مناطق خشک شرایط تاثیر تحت عمالً شمالی های بخش و کوهستانی شرایط تاثیر تحت جنوبی های بخش

 در شده اجرا کالسیک ثابت با آبپاش متحرک، بارانی آبیاری یسامانه 4 روی بر 1395 در سال پژوهش باشد. این می

الزم به ذکر است هر طرح در دو  .است گرفته صورت گلستان تاناس علی آباد قال و  آق کردکوی، ،گرگان هایشهرستان

ی در جدول شماره ها بیان شده است.مشخصات هریک از این طرح (1)در جدول شماره مرحله مورد ارزیابی واقع گردید. 

پاش، قطر )از قبیل مدل آبپاش، فشار کارکرد، دبی آب هامورد استفاده در هر یک از سامانههای ( مشخصات آبپاش5)

  .ه شده استارائ نیز ها، شدت پخش و قطر دهانه نازل(پاشش، آرایش آبپاش

 

  های مورد ارزیابیطرحجغرافیایی  و موقعیت مشخصات( 1جدول )

 شماره

 طرح

ی آبیاری مالک سامانه

 بارانی

 موقعیت
 مساحت )هکتار(

 موقعیت جغرافیایی

 UTMX UTMY روستا شهرستان

 4183148 585595 75/5 زنکالتهرم گانگر حسن بابایی 1

 4179518 545555 54/9 چهارکوه کردکوی اسدا... زاهد 5

 4195941 571375 75/15 دوگونچی آق قال عبدالجلیل ایزدی 3

 4119515 317855 51 ایمر علی آباد شرکت امداد رضوان 4

 

 رد ارزیابیهای مودر هر یک از طرح مورد استفادههای مشخصات آبپاش( 5جدول )

شماره 

 طرح

فشار  مدل آبپاش

کار

 کرد

(m) 

تعداد 

درحال 

 کار

 دبی آبپاش

(Li/s) 

 شعاع پاشش

(m) 

 هاآرایش آبپاش

(m) 

شدت 

 پخش

(mm/hr) 

 قطر دهانه

 (mmنازل)

1 Komet162 41 8 7/5 5/55 11 5/15 55*55 -مربعی 

5 AMBO 41 4 8/5 53  11 15 55*55 -مربعی 

3 AMBO 41 5 8/5 51  8 15 55*55 -مربعی 

4 ZM- 22 41 18 8/5 8/55 15 4/15 55*55 -مربعی 

 

جهت بررسی وضعیت کیفی منبع آب مورد استفاده در هر طرح پس از مراجعه به محل اقدام به برداشت نمونه آب و انتقال 

ایج کیفی آزمایش آب ( نت3در جدول شماره ) .آزمایشات کیفی بر روی آب شد آن به آزمایشگاه و سپس انجام برخی از

دی های آبیاری بارانی جهت ارزیابی با چیدن تعدادر سامانههای مورد بررسی نمایش داده شده است. هر یک از سامانه

گیری مقادیر دبی و فشار خروجی از هر آبپاش به بررسی عملکرد و همچنین اندازهها قوطی مشخص در اطراف آبپاش

های آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرک در روششود. بی آن پرداخته میی آبیاری و همچنین ارزیاسامانه

 گیرد. قوطی مورد استفاده قرار می 55متر از یکدیگر و مجموعاً  5به فواصل ، ها بصورت مربعیشبکه قوطی
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 رچه طرحهای مورد ارزیابی بر اساس دفتمشخصات شیمیایی آب مورد استفاده در هر یک از طرح( 3جدول )

 شماره

 طرح

هدایت 

 الکتریکی
 امالح محلول

TDS PH 
 کربنات

CO3
2 

 بی کربنات

HCO 3
 

 کلر

Cl
 

 سولفات

SO 4
2 

 کلسیم

Ca
2 

 منیزیم

Mg
2 

 سدیم

Na
 

dS/m mg/L - meq/l 

1 1 046 5/7 6 6 2/14 15/4 8/2 8/2 3/13 

5 4/3 2170 7/8 6 9/1 2/7 4/17 8 7/11 8/0 

3 9/1 1260 0/7 - - - - - - - 

4 53/2 1019 0/7 6 6 5/8 5/26 1/5 0/14 

 

 : از عبارتنددر این پژوهش  ارزیابی مختلف هایصشاخ و پارامترها اما
 (:CUیكنواختی ) ضریب

 هایقوطی در شده جمع آب حجم اساس بر که نمود پیشنهاد را ضریبی بارانی آبیاری روش برای( 1945) کریستیانسن

  :نمود تعریف زیر بصورت اند،شده نصب آبیاری تحت زمین روی در که آب کننده آوریجمع

  (1    )                                                                                                   )
.

1(100
avg

avgi

d

dd
CU




 

CU ( ضریب یکنواختی٪ ، )id   وavgd گیری شده به ترتیب عمق آب دریافت شده از هر نقطه از زمینی که مقدار آن اندازه

 دهنده نشان راندمان این واقعاست. در گیری شده اندازه که هایتعداد نمونه Nشده ،  است و عمق متوسط آب دریافت

 برای رشد بهتر شرایط به منجر باال یکنواختی کلی بطور. دهدمی نشان را خاک در یافته نفوذ آب مقدار یکنواختی درجه

 در یکنواختی غیر. دارند آب به دسترسی برای ربراب فرصتی یکنواخت توزیع شرایط در گیاه هر اینکه دلیل به شود،می گیاه

 . کردند دریافت زیاد آب دیگر بخشی و کم آب مزرعه از بخشی که دهدمی نشان آب توزیع
 (:DUیكنواختی توزیع آب )

   :مزرعه کل در نفوذ یکنواختی از است عبارت توزیع یکنواختی

    (5) 

 

چهارم از  -( میانگین حجم )عمق( آب دریافتی  در یک )  LqVیکنواختی توزیع آب به درصد ،   DUکه در آنها 

توضیح اینکه میانگین عمق نفوذ کرده در پایین ترین یک  ( میانگین کل مقادیر آب دریافتی است.  )  tVها و داده

ی مورد نظر، در سیستم آبیاری بارانی با استفاده از ارتفاع عنی اینکه در سطح مزرعهچهارم از کل مساحت زمین )اراضی( ی

ها پس از دسته بندی اعداد یک چهارم آن دسته که از همه کمتر است را منظور نموده و در محاسبات به کار آب قوطی

نمایانگر خوبی از وسعت مشکل  DU .بایست مساوی و یک اندازه باشندگیری میشود. ضمناً تمامی سطوح نمونهبرده می

ی تلفات آب ی قطعات، آبیاری کافی انجام پذیرد، نشانهدر صورتیکه در همه DUباشد. مقدار کم احتمالی یکنواختی می

avg

lq

t

lq

d

d

V

V
DU 100100 
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ی آبیاری بارانی درصد برای سامانه 57نسبی است لیکن مقدار کمتر از  DUبه شکل فرونشت عمیق است. هرچند مقدار کم 

  .[1] ابل قبول استعموماً غیرق
 (:AELQ) راندمان واقعی کاربرد آب در ربع پایین

 .کند می کار خوب اندازه چه تا مزرعه در آبیاری سیستم یک که است این یدهنده نشان ربع کمترین کاربرد بازده

(3) 

(4)                                                                                                                             
r

IFC DSMD 



100

)( 
 

(5)                                                                                                                                       
 

 

SMD، متر()میلی کمبود رطوبت خاکT  ری ) ساعت(، مدت زمان آبیا  ،FC  وI به ترتیب درصد حجمی رطوبتت =

متر بتر شتدت پاشتش آبپتاش ) ستانتی Iavgمتتر(، عمتق توستعه ریشته گیتاه ) میلی Drو قبل از آبیاری،  FCخاک در نقطه 

. های فرعتی ) بتر حستب متتر( هستتندفواصل لولته به ترتیب فواصل آبپاش و Smو  Slدبی ابپاش ) لیتر بر ثانیه(  qساعت(، 

کمتتر  SMDاز  هتا نمونته کمترین چهارم یک در خاک در یافته تراوش آب عمق هرگاه میانگین 3توضیح اینکه در رابطه 

 . [1] گرددجایگزین می SMDگیرد و اگر برعکس باشد، مقدار در صورت کسر قرار می باشد مقدار 
 (:PELQ) نسیل کاربرد آب در ربع پایینراندمان پتا

 نیز مناسب آبیاری و خوب نسبتاً آن مدیریت که دارد سیستم یک عملکرد به اشاره ربع کمترین کاربرد پتانسیل بازده

 پذیرد:  می صورت

(5 )    

 

PELQ دقیق مقدار AELQ جبران برای کافی آب، نفوذ عمق ربع کمترین که زمانی است، زراعی زمین کل در SMD 

 لیکن است، سیستم ناقص طراحی با ارتباط در معموالً PELQ مقدار بودن پایین .(است SMD=MAD که وقتی) باشد

 وجود نمایانگر AELQ مقدار بودن پایین شد اشاره که گونه همان. دارد وجود نیز اقتصادی دالیل به آن بودن عمدی امکان

 جهت که داریمعنی یمقایسه تنها. کندمی بیان را شکل ابعاد این AELQ و PELQ بین تفاوت اما است مدیریت مشکل

 البته. است هاآن PELQ مقادیر بین یمقایسه بگیرد، صورت تواندمی آن دیگر نوع با آبیاری سیستم یا روش یک اصالح

 یمقایسه باشد،می MADمجاز جبران کمبود رطوبت برای آبیاری آب مشابه مقدار ای، کاربردمقایسه چنین یالزمه

در آبیاری بارانی  PELQمقدار  .باشدنیز  سیستم دهی سود بینی پیش و محصول برگشت آبیاری، هزینه شامل باید اقتصادی

)میزان آب  PELQاست. به دلیل اینکه صورت کسر هر دو پارامتر برابر بوده ولی مخرج کسر  DUدر همه موارد کمتر از 

بادبردگی  PELQو  DU)آب دریافت شده در روی زمین ( است. تفاوت  DUا( بزرگتر از مخرج کسر هخروجی از آبپاش

 .[1] و تبخیر است
 (:Eaکاربرد ) راندمان

 کاربرد راندمان نسبت به کل آب وارد شده به مزرعه را است دسترس قابل گیاه برای که مزرعه به تحویلی آب از بخشی

 به تحویلی آب از درصد چند کند ومی کار چگونه مزرعه در آبیاری سیستم یک که دهدمی نشان کاربرد راندمان. نامندمی

 هم درصد 111 مزرعه در آب کاربرد راندمان است ممکن تعریف این اساس بر. است دسترس قابل گیاه برای مزرعه

 نیمرخ در گیاه نیاز مورد وبترط است ممکن اینکه بدلیل.  باشد نداشته را رشد مناسب شرایط گیاه ولی گردد، برآورد

 کم کافی اندازه به مزرعه به تحویلی آب مقدار که صورتی در آبیاری سیستم هر در(. آبیاری کم)باشد  نشده تامین خاک
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 منطقه در آب واقعی ذخیره بین یرابطه راندمان این. دارد وجود درصد111 به نزدیک آبیاری کاربرد راندمان امکان باشد،

 یا تبخیر را شامل مزرعه داخل افت نوع هر کاربرد راندمان. دهدمی نشان را مزرعه به شده وارد آب مقدار هب گیاه ریشه

 تلفات ای،قطره آبیاری هایلوله یا هاآبپاش از آب رفت هدر نوع هر با آبیاری شیارهای یا سطحی، آب هایکانال نشت

 گردد.می تعریف زیر صورت به و شودمی مزرعه در رواناب یا آبپاشها از تبخیر و بادبردگی عمقی نفوذ

 (7)                                                                                                                                                100 s
a

d

V
E

V
   

 واحد ابتدای به تحویلی آب و ریشه منطقه در شده ذخیره آب حجم ترتیب به dV و sV کاربرد )%(، : راندمانaEآن  در که

 باشد. 9/1 تا 5/1 بین است ممکن کاربرد راندمان آبیاری سیستم به (، بسته3m) زراعی

 

باشد. در ایتن روش، ( می1985اروبار کشاورزی )فائو، های ارزیابی کیفیت آب آبیاری روش سازمان خویکی از روش

چهار عامل شوری، نفوذپذیری، مسمومیت خاص یونی و مسائل متفرقه بطور جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته و بته استتناد 

محتدودیت شتدید  -3محتدودیت متوستط و  -5بتدون محتدودیت،  -1گیری شده کیفیت آب به سه کتالس: نتایج اندازه

دهتد ( نشان متی3های مورد مطالعه )در جدول بررسی نتایج کیفی آب مورد استفاده در سامانه .[5[، ]4] شودبندی میمتقسی

دارای محتدودیت کتم و در نتیجته بترای ی آب آبیاری در این طترح میزان هدایت الکتریکی و اسیدیته 1در مزرعه شماره 

هدایت الکتریکی آب آبیاری در این طرح دارای محدودیت شتدید و در میزان  5آبیاری قابل قبول است. در مزرعه شماره 

ضروری است که با تمهیدات مدیریتی ضتمن نتیجه برای آبیاری غیر قابل قبول تشخیص داده شده است. البته ذکر این نکته 

آب برای بستیاری های کیفیت توان از این نوع کیفیت آب استفاده نمود. شاخصحفظ تولید پایدار کشاورزی بسادگی می

ریزان مستنداتی در اختیتار ندارنتد از از مناطق کشور از جمله استان گلستان غیر کاربردی است. از آنجا که طراحان و برنامه

 9/1گتردد شتوری آب آبیتاری برابتر همتان طتور کته مالحظته متی 3در مزرعته شتماره  کنند.ها استفاده میهمین شاخص

میزان هتدایت الکتریکتی  4در مزرعه شماره  .باشدمیودیت کم و قابل قبول برای آبیاری زیمنس بر متر و دارای محددسی

کته از نظتر آبیتاری و گیتاه تقریبتاً در  5/7ی آن معتادل زیمنس بتر متتر و میتزان استیدیتهدستی 5/5آب آبیاری در حتدود 

آب اشاره شده از نظر استانداردها در حد محدودیت کم قرار دارد و برای عمده گیاهان قابلیت کاربرد دارد. اگرچه کیفیت 

های هوایی گیتاه و احتمتال ستوختن و قابل قبولی است ولی برای استفاده در روش آبیاری بارانی به دلیل تماس آب با اندام

هتای مرتر در ب یونکاهش آثار سوء ناشتی از تجمتع و جتذ ها وجود دارد باید تمهیدات خاصی براینکروزه شدن برگ

  دیشید.ها انبرگ
 

تر بدان اشاره شد در هر یک از مزارع مورد بررسی در طی یتک فصتل آبیتاری دو مرحلته ارزیتابی همان طور که پیش

  بیتان شتده استت. (4)صورت گرفته است. نتایج حاصتله از بررستی هریتک از پارامترهتای فتوق التذکر در جتدول شتماره 

دهتد های آبیاری بارانی توسط محققان نشتان متیینه یکنواختی پخش و ضریب یکنواختی سامانهمختلف در زم یهابررسی

 55توان قابل قبول دانستت کته یکنتواختی پختش آن ستامانه بیشتتر از ی آبیاری بارانی را زمانی میکه عملکرد یک سامانه

( 4باشتد. همتان طتور کته در جتدول )( CU < %78درصتد ) 78( و ضریب یکنواختی آن نیز بیشتر از DU > %55درصد )

باشند و لتذا عملکترد در هر دو مرحله ارزیابی این مقادیر بیشتر از مقادیر تعیین شده می 1در مزرعه شماره  شود مشاهده می

در هر دو مرحلته ارزیتابی  PELQو  AELQباشد. بررسی مقادیر های فوق مورد قبول میاین سامانه آبیاری از نظر شاخص
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ها در هر مرحله بیانگر پایین بودن مقادیر این دو راندمان در این دو مرحله و اختتالف زیتاد ن برابر بودن مقادیر آنو همچنی

دهد که طالعات نشان میا باشد.بین مقادیر آب دریافت شده در چارک پایین نسبت به مقدار آب خارج شده از آبپاش می

درصد به دست آمتده کته بختش عمتده آن مربتوط بته تلفتات تبخیتر و  57 و  59در حدود   مزرعهراندمان کاربرد در این 

درصتد  57و  75ضریب یکنواختی و یکنتواختی پختش بته ترتیتب  ،5در مرحله اول ارزیابی مزرعه شماره  بادبردگی است.

تتوان رحله را متیباشد. یکی از اصلی ترین دلیل پایین بودن یکنواختی در این ممید که کمتر از مقادیر استاندارد بدست آم

ی دوم ارزیتابی مقتادیر ضتریب یکنتواختی و یکنتواختی متر بر ثانیه در زمان ارزیابی دانست. در مرحلته 9سرعت وزش باد 

 PELQو  AELQمقتادیر  درصد بدست آمدند که برای سامانه آبیاری بارانی مورد قبول هستتند. 75و  84پخش به ترتیب 

 باشتد.درصد بیتانگر جتذب آب در ختاک و تلفتات نفتوذ عمقتی نستبی متی 73و  55بر در دو مرحله ارزیابی به ترتیب برا

درصتد بته  83و  55مزرعه در مراحل اول و دوم ارزیتابی بته ترتیتب  این دهد که راندمان کاربرد آب دربرآوردها نشان می

ندمان کاربرد در مرحلته دوم دست آمده که خصوصاً برای مرحله دوم در حد قابل قبول است. عامل اصلی افزایش مقدار را

 ارزیابی جذب بیشتر آب در عمق توسعه ریشه گیاه به خاطر افزایش عمق ریشه است.

 

 مقادیر محاسبه شده پارامترهای مختلف ارزیابی در دو مرحله ارزیابی( 4جدول )

 مزرعه
CU DU AELQ PELQ Ea 

 5مرحله  1مرحله  5رحله م 1مرحله  5مرحله  1مرحله  5مرحله  1مرحله  5مرحله  1مرحله 

1 85 85 81 78 55 51 55 51 59 57 

5 75 84 57 75 55 73 55 73 55 83 

3 85 85 87 71 78 58 78 58 84 91 

4 85 - 73 - 71 - 71 - 88 - 

 

ر تعیتین در هر دو مرحله ارزیابی این مقادیر بیشتر از مقادی 3در مزرعه شماره  شود ( مشاهده می4جدول )همان طور که در 

های اشتاره شتده در حتد قابتل قبتول استت. بررستی مقتادیر باشند و لذا عملکرد این سامانه آبیاری از نظر شتاخصشده می

AELQ  وPELQ ها در هر مرحله بیانگر جتذب حتداکثر آب در در هر دو مرحله ارزیابی و همچنین برابر بودن مقادیر آن

ی آبیتاری میتزان تلفتات نفتوذ عمقتی زیتاد باشتد، مقتدار ه در یک ستامانهباشد. چنانچخاک و عدم تلفات نفوذ عمقی می

AELQ  کمتر از مقدارPELQ .در این سامانه به دلیل کم آبیاری عمده آب وارد شده در سطح مزرعته جتذب  خواهد شد

 های ارزیتابی ضتریب یکنتواختی،نتتایج بترآورد شتده شتاخص خاک شده و فرصت تلفات نفتوذ آن کتاهش یافتته استت.

 71،  73و  85اند به ترتیب برابر نشان داده شده که در جدول فوق 4مزرعه شماره در  PELQو  AELQیکنواختی پخش، 

راندمان کاربرد آب در این  قرار دارند. برای یک سامانه آبیاری بارانیدرصد بدست آمدند که در محدوده قابل قبول  71و 

 در حد قابل قبول است.درصد به دست آمده است که  88مزرعه در حدود 
  

توان به سه زیربخش طراحی، اجرا و مدیریت و بهره برداری های آبیاری بارانی میبطور کلی مسائل و مشکالت در  سامانه

های در هر مزرعه به بررسی این زیربخشهای انجام شده گیربندی نمود. در این قسمت بر اساس مستندات و اندازهتقسیم

 شود. اشاره شده به تفکیک پرداخته می
 بخش طراحی -
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ای در روند استفاده و گسترش ی آبیاری به عنوان زیرساخت این مجموعه نقش بسیار اساسی و تعیین کنندهطراحی سامانه

ر ساده وجود دارد که اگرچه در مراحل بعد خود را نماید. اما در این بخش معموالً اشکاالتی به ظاهها ایفا میاین سامانه

دهند اما همین مشکالت بعدها بصورت شکلی دیگر در مسائل و نشان نداده و سایر مسائل آن را تحت شعاع قرار می

چه الگوی کشت و نیاز آبی پیشنهادی منطبق با نیاز واقعی نیست. اگر مزارعشوند. به عنوان مثال در این مشکالت نمایان می

گاه به این الگوی کشت و مقادیر آبیاری پیشنهادی توجه ننموده و آگاهی در مورد آن ندارد. معموالً کشاورز هیچ

اطالعات جمع آوری شده برای تعیین نیاز آبی گیاهان عمدتاً قدیمی و بعراً بصورت تیپیک از محاسبات قدیمی استفاده 

سویا در نظر گرفته است و برای گندم در زمستان  –الگوی کشت را گندم طراح  1به عنوان مثال در مزرعه شماره شود. می

آبیاری گندم در منطقه های مختلف پیشنهاد نموده است. ساعت آبیاری در ماه 5/5تا  5/1روزه و به میزان  5دور آبیاری 

داند زمانیکه باران نازل شده میریزی با آن نیاز به اطالعات جدید از اقلیم و خاک دارد. کشاورز نبصورت تکمیلی و برنامه

داد کیفیت خاک نشان  3همچنین در مزرعه شماره بایست آبیاری نماید، چه تصمیمی بگیرد. است و در برنامه آبیاری می

بتدی کیفی دارای محدودیت زیاد است. بنابراین گیاهان در نظر گرفته شده در الگوی ، مزرعه مورد بحث از نظر تقسیمکه

اسب و متحمل به شوری باشند. سویا گیاه تابستانه و حساس به شوری است. آستانه تحمل به شوری سویا در کشت باید من

درصد از عملکرد آن  51بر مبنای عصاره اشباع خاک و به ازای هر واحد افزایش از حد آستانه حدود  dS/m 5حدود 

ت محل اجرای طرح الگوی کش درا حرور فیزیکی شود و نیاز است بر مبنای شناخت واکنش گیاه به شوری و بکاسته می

ی دستیابی به پارامترهای مبانی نظری تا حدودی در دفترچه وجود دارد، ولی نحوه ه گردد.و یا هر مبانی دیگر طراحی، ارائ

پاشها همپوشانی الزم های هواشناسی و خصوصیات ضروری خاک نامشخص است. چینش آبمورد نیاز مانند داده

های پاشها در طراحیمتر بین آب 55متر در  55فاصله مرکز بین دو آبپاش را در زمان آبیاری نداشته است.  خصوصاً در

که ناشی از عدم  5شماره یکی دیگر از مشکالت طراحی در مزرعه های جابجا شونده نیاز به بازنگری دارد. پاشآب

. این مزرعه بودجانبی در داخل مزرعه در زیر خاک های جهت قرار گرفتن لولهباشد، حرور طراح در محل مزرعه می

نماید. از آنجا که شیب غالب دارای مشکل زهکش بوده و کشاورز اقدام به استفاده از زیرشکن در داخل این مزرعه می

های جانبی در جهت شرق به غرب قرار داده شده است. ی طراحی لولهمزرعه در جهت جنوب به شمال است، اما در نقشه

ها جانبی اورز در زمان استفاده از زیر شکن در جهت جنوب به شمال با مشکالت بسیار زیادی از جمله برخورد با لولهکش

 باشد. اند مواجه میکه در عمق کمتر نصب شده
 بخش اجرایی -

به ه است.  در بخش اجرای سامانه، عدم تطابق آبپاش انتخابی با آبپاش اجرا شده در مزرع مزارعمشکالت عمده در این  

لیتر در ثانیه و شدت پخش  3با دبی آبپاش  VYR-155 از نوع توسط طراح آبپاش انتخابی 1عنوان مثال در مزرعه شماره 

متر،  قطر پاشش  41متر، فشار میلی 11با نازل  Komet162بوده ولی در زمان اجرا آبپاش از نوع  متر در ساعتمیلی 3/17

نصب شد. طبیعی است که بخشی از پارامترهای متر در ساعت میلی 34/15ه و شدت پخش لیتر در ثانی 55/5متر، دبی  53

متر در ساعت و مقادیر میلی 51طراحی تحت تاثیر این عامل قرار گیرد. به عنوان مثال اگر چه سرعت نفوذ آب در خاک 

ن رواناب موثر خواهد بود. ضمن باشد ولی تغییر شدت پخش در برنامه آبیاری و میزاشدت پخش کمتر از این مقدار می

عدم رعایت متر در ساعت طراحی را انجام نداده بود. میلی 51اینکه طراح در ابتدا براساس شدت پاشش آبپاش بر مبنای 

و  1در مزرعه شماره فواصل لوله گذاری در داخل طرح بر مبنای طراحی یکی دیگر از مشکالت اجرایی این سامانه است. 

متر به  55و یا از متر افزایش  31متر به  55های جانبی از های زمین( فواصل بین لولهدر برخی نقاط ) کنارهمالحظه شد که  3

ها موجب تشدید شرایط خواهد یافته که این امر نیز با توجه به بحث کم آبیاری در نقاط مرکزی بین آبپاشمتر کاهش  51

ها بصررت نامناسب در برخی نقاط اشاره نمود و شیرخودکار آبپاش تون به نصب لولهبود. از دیگر مشکالت بخش اجرا می
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باشد با کمباین یا تراکتور برخورد که موجب شده است در زمان برداشت محصول توسط کمباین که ارتفاع گیاه بلند می

گردند، برخورد های محافظ بتنی آنها در داخل زمین نصب نموده و آسیب ببینند. در صورتیکه شیرهای خودکار و لوله

 .ادوات به آنها کمتر خواهد شد
 برداریبخش مدیریت و بهره -

برداران یکی از آبیاری توسط بهرهها به دلیل آگاهی ناکافی از راهبری و همچنین از برنامهی از سامانهبردارمعموالً بهره

گیرد. این مهم بنای طراحی انجام نمیای است و بر مها است. بطور کلی برنامه آبیاری سلیقهمشکالت اصلی این سامانه

های ی کارکرد با سامانه بصورت دستورالعملمستلزم آگاهی نسبی کشاورز از مفاهیم اولیه برنامه آبیاری و یا نحوه

آبپاش را پیشنهاد نموده  7، طراح به دلیل مالحظات فنی و هیدرولیکی تعداد 1شماره کاربردی و ساده است. در مزرعه 

 هااز دیگر مشکالت موجود در این طرح نمود.آبپاش استفاده  8بردار در زمان کارکرد سامانه همزمان از رهاست ولی به

توان به نگهداری ضعیف، استفاده نادرست از پمپ و نصب دو آبپاش همزمان بر روی یک بال آبیاری اشاه نمود. می

برداری و کوتاه شد که موجب کاهش فشار در زمان بهرهبانشت بسیار زیاد آب از پمپ از جمله این مشکالت میهمچنین 

باشد که صدمات ترین مشکالت در این مزارع کشت شالی در تابستان میاصلییکی دیگر از گردد. شدن عمر پمپ می

ترین عامل که نماید. عمدهتر به منبع آب و خاک زراعی زمین وارد میها و از همه مهمها، آبپاشزیادی را به لوله

کند، توجیه اقتصادی و درآمد آور به کشت شالی ترغیب میهای کارشناسی و البته غیرالزامکشاورز را علیرغم توصیه

ای و کوتاه مدت برای کشاورز ناشی از این گیاه در مقابل گیاهان دیگر است. اگر چه کشت شالی در مقیاس مزرعه

مشکالت فراوانی برای منابع آبی و خاک ایجاد خواهد  عایدی مناسبی دارد، ولی در مقیاس حوضه و در دراز مدت

 شد که در این حالت پایداری تولید نیز به مخاطره خواهد افتاد.   

 میانگین طور به گلستان استان در یبررس مورد آبیاری هایسامانه دهدمی نشان پژوهش این از آمده بدست نتایج مجموع در

 های مختلف طراحی، اجرااما وجود برخی مشکالت در بخش .دارند قرار پخش یکنواختی و کارایی نظر از قابل قبول وضعیت در

نتیجه مصاحبه حروری با برداری موجب شده است از میزان راندمان کاری آنها کاسته شود. خصوصاً مدیریت و بهرهو م

سازمان جهاد کشاورزی جهت از دریافت تسهیالت ارائه شده از سوی  هاطرح انحکایت از رضایت مالک انبرداربهره

پرداخت وام  هاجهت اجرا و استفاده از این سامانه انی اصلی در کشاورز. در واقع انگیزهی آبیاری بارانی داردی سامانهاجرا

-ی پرداخته میبیان نمودند که قبالً در زمینه آبیاری وقت و هزینه کارگری زیاد ان مزارعاز سوی دولت بوده است. مالک

از آموزش در مورد  انبرداربهرههمچنین ی کارگری و وقت کاسته شده است. اما در حال حاضر از میزان هزینه، نمودند

ی آبیاری برای ی آبیاری ناراضی بودند. ایشان ابراز داشتند که راهبری و کاربرد این سامانههای استفاده از این سامانهنحوه

 ریزی نمایند.این زمینه برنامه ید دربرداران ضروری است و متولیان امر بابهره

  

 
[1] Merriam, J.L. & Keller, J. (1978). Farm irrigation system evaluation: A guide for management. Utah 

State University, Utah. 

[2] Ayers, R.S. & Westcot D.W. (1979). Water quality for Agriculture Irrigation and Drainage paper No. 

29. FAO, Rome.  

. ارزیابی آبیاری بارانی معمولی در منطقه گرگان. مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی به (1378کیانی، ع. )[3]

 .174/78شماره 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 وری. انتشارات دانشگاه شهید چمران.های شور و سدیمی:شناخت و بهره(. خاک1379[ برزگر، ع. )4]

مجلة علوم کشاورزی و منابع طبیعی  .ارزیابی سیستم آبیاری بارانی کالسیک در منطقة گرگان .(1381). عکیانی،  [5]

 . 4شماره  دانشگاه گرگان.
[6] Bloomer, D (2005): Irrigation Evaluation Code of Practice. Prepared for MAF Policy.  Page Bloomer 

Associates Ltd.  

[7] Kahlown, M. A. Raoof, A. Zubair, M. Doral Kemper, W. (2007). Water use efficiency and 

economic feasibility of growing rice and wheat with sprinkler irrigation in the Indus Basin of 

Pakistan. Agricalture Water Management. 87(2007):292-298. 

ای در شرایط های آبیاری قطره(. ارزیابی عملکرد سامانه1391زاده، ف. و مصفا، ح. )[ شاکر، م.، کیانی، ع.، موسوی 8]

اسفند  53آب و هوایی خشک و نیمه خشک. دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم، 

1391. 

فشار در شمال و شمال شرق بیاری تحتهای آ(. بررسی روند توسعه طرح1395[ شاکر، م.، ابراهیمی، م. و کیانی، ع. )9]

ها در مدیریت منابع آب و توسعه پایدار. اولین همایش ملی زهکشی در کشاورزی پایدار، تهران، کشور و نقش اهمیت آن

 .1395اسفند  8

شده در های آبیاری بارانی کالسیک اجرا (. بررسی و ارزیابی سیستم1395[ مجد سلیمی، ک.، امیری، ا. و عصاره، ع. )11]

های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اراضی چای کاری استان گیالن. چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه

  اسفند ماه.  8الی  5دانشکده مهندسی علوم آب. 

های ا شده در باغای اجرهای آبیاری قطره(. ارزیابی فنی سامانه1393[ شاکر، م.، حسام، م.، کیانی، ع. و ذاکری نیا، م. )11]

 .551-574، ص 4، شماره 51های حفاظت آب و خاک، جلد استان گلستان. نشریه پژوهش

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

