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   : فردیننام                                             نظري گیگلو   :دانشجو خانوادگی نام

کشت و صنعت و  6و  5موردي: بخش  ي(مطالعه تحت فشارهاي آبیاري ارزیابی فنی سیستم :نامهپایان عنوان

  دامپروري مغان )

  دکتر یاسر حسینیر: مشاو (اساتید) استاد                                دکتر مجید رئوف :راهنما (اساتید) استاد 

  اردبیلی محقق :دانشگاه      :آبیاري  و زهکشیگرایش :مهندسی آب  رشتهکارشناسی ارشد       ی:تحصیل مقطع 

    ات:صفح تعداد                       دفاع: تاریخ   :کشاورزي و منابع طبیعیدانشکده 

  :چکیده

باشد و استفاده ي استفاده بهینه از آن سیستم مینحوه نمدیریت و استفاده بهینه از هر سیستمی نیازمند دانست

هاي آبیاري تحت فشار براي در سیستم .ي عملکرد آن سیستم میسر می شودبهینه با ارزیابی و دانستن نحوه

هایی را روي آن باید اررزیابی ،دادبرداري قرار اینکه بتوان سیستم را با کارایی بهتري طراحی و مورد بهره

تحقیق در استان اردبیل، شهرستان پارس آباد  .از آن سیستم داشته باشیمداد تا بهترین عملکرد ها انجام سیستم

 صنعت و دامپروري مغان که دو سیستم کالسیک ثابت با آبپاش متحرك و سنترپیوت بیشترهاي کشت و در زمین

هاي در سیستم کالسیک ثابت با آبپاش متحرك قوطی مورد مطالعه قرار گرفت. همورد استفاده قرار گرفت

قوطی با زاویه  متر در متر از هم و در سیستم سنترپیوت دو ردیف 3*3گیري در وسط چهار آبپاش به فاصله اندازه

نتایج حاصل از  متر مورد استفاده قرار گرفت. 10درجه نسبت به هم و فاصله قوطی در هر ردیف  3

مورد بررسی قرار  مزرعهکه از هر سیستم سه آبیاري بارانی هاي صورت گرفته بر روي دو سیستم گیرياندازه

متر  6تا  3متر بر ثانیه و  3تا  0ه سرعت باد ساز در سیستم کالسیک ثابت با آبپاش متحرك  استفاده شد، گرفت

به  AEو  CU ،DU ،PELQ ،AELQمتر بر ثانیه مورد استفاده قرار گرفت که نتایج  6بر ثانیه و باالتر از 

درصد بدست آمد و در سرعت باد  83و  61، 63، 73، 81متر بر ثانیه به ترتیب  3تا  0طور متوسط در سرعت باد 

، 46متر بر ثانیه به باال  6درصد بدست آمد و در سرعت باد  78، و 36، 50، 46، 64متر بر ثانیه به ترتیب  6تا  3

 6تا  3متر برثانیه و  3تا  0دو سرعت باد  از نترپیوت ستم سی، همچنین در سدرصد بدست آمد 67و  18، 31، 27
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، 73، 82متر بر ثانیه به ترتیب  3تا  0نتایج براي پارامترهاي ذکر شده در سرعت باد که متر بر ثانیه صورت گرفت 

درصد بدست  84و  46، 54، 66، 71متر بر ثانیه به ترتیب  6تا  3درصد بدست آمد و در سرعت باد  90و  51، 61

آمد. بر طبق تحقیقات صورت گرفته شده سرعت باد بیشترین تاثیر را بر روي پارامترهاي مورد ارزیابی شده و 

همچنین بر روي تلفات تبخیر و بادبردگی ایجاد کرده است. با توجه به نتایج بدست آمده فرمولی را به عنوان 

ي منطقه با توجه به پارامترهاي تاثیر گذار سرعت چند متغیره برا نتلفات تبخیر و بادبردگی با استفاده از رگرسیو

باد، دماي هوا، درصد رطوبت نسبی و قطر آبپاش مورد استفاده بدست آمد، با توجه به رابطه تلفات تبخیر و 

بادبردگی سرعت باد بیشترین تاثیر را در بین پارامترهاي داشته است، که براي جلوگیري از تلفات بیشتر با توجه به 

تا از آب گیرد آبیاري در مواقعی که سرعت باد کم یا متوسط است صورت نش بیشتري بر گیاه وارد نشود اینکه ت

  ود حداکثر استفاده ممکن را کرده باشیم.جمو

  ارزیابی سیستم هاي آبیاري کشت و صنعت مغان، کالسیک ثابت، یکنواختی پخش، سنترپیوت، :هاواژه کلید
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  و هدف:مقدمه  -1-1

 الزم لذا شد، خواهد متحمل آینده در آب کمبود بواسطه را زیان بیشترین کشور کشاورزي بخش اینکه به توجه با 

 از یکی . اندیشید آینده احتمالی هايبحران از عبور براي را راهبردهایی اصولی، تدابیر با اتخاذ اکنون هم از است

 با آن ارتقاي و کشاورزي آب وريبهره به جدي توجه کشاورزي در بخش آب بحران با مقابله راهکارهاي مؤثرترین

 وريبهره میزان متأسفانه شده، انجام به مطالعات توجه با باشد.می کارآمد و حکیمانه هايسیاست و هاروش اعمال

 هايگذاري سرمایه و پتانسیل کارشناسی موجود، امکانات کشاورزي، قدمت گرفتن نظر در با ایران در کشاورزي آب

  .است پایین بسیار دنیا نقاط  سایر به نسبت کشور آب بخش در شده انجام

 به توانمی جمله آن از هستند. مؤثر کشورمان کشاورزي آب وريبهره نقصان در برشمرد که توانمی را زیادي علل 

 و دانشگاهی بخش در چه کاربردي هايآموزش فقدان وري آب،بهره براي متولی نداشتن الزم، هايبرنامه فقدان

 واقعی گذاريارزش عدم آبیاري، هايروش بودن سنتی تنبیهی، یا و تشویقی هايزمینه زارعین، نبودن براي چه

 دیگر شماربی و علل کشور در آبی کم وجود به باطنی اعتقاد عدم آبی، تأسیسات از نادرست برداريبهره آب، قیمت

  برد. نام را

 ضرورت سنتی هايروش در آبیاري راندمان بودن پائین آب، منابع محدودیت ایران، اقلیمی شرایط به توجه با 

 جهت امروزه سازد.میتر روشن را سطح واحد در محصول افزایش هدف با آب از بهتر برداريبهره هايراه یافتن

 انتخاب راه این و در هستیم کشورمان خاکی و آبی ذخائر حفظ به توجه از گزیرنا پایدار، کشاورزي به دستیابی

 صحیح هايروش یکی از آب مصرف در جوییصرفه جهت بارانی، آبیاري هايروش از استفاده و جدید هايسیستم

  .باشدمی

 توجه، قابل راندمان با آب توزیع در زیاد توانمندي لحاظ به بارانی آبیاري هايسیستم گسترش راستا این در 

-گونه طرح این عملکرد یا کار کیفیت کمی، توسعه هدف با است. آب منابع از بهینه استفاده براي مطمئن راهکاري

 و استفاده سنتی آبیاري هايروش اصالح با مزرعه در آب کاربرد راندمان افزایش .گیرد قرار توجه مورد باید نیز ها

 آبیاري هايسیستم به سنتی سطحی آبیاري هايسیستم تغییر با یا و علمی و پیشرفته سطحی آبیاري هايروش از

  باشد. می فشار تحت
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  اهداف انجام تحقیق -1-2

  توان در موارد زیر خالصه نمود:هاي آبیاري تحت فشار دشت مغان را میسیستم فنی اهداف ارزیابی

  هاي سنترپیوت و کالسیک ثابت دشت مغان:سیستم واقعی کارائیه محاسب -1-2-1

 با یا و اصالح هیچگونه بدون که معنی است بدین مزرعه در واقعی راندمان برآورد شامل سیستم واقعی کارآیی 

 .شود تعیین مزرعه عملکرد آبیاري، روش اجراي و بعد از طراحی تغییراتی

  :هاي سنترپیوت وکالسیک ثابت دشت مغانسیستم در سیستم کارائی حداکثر تعیین-1-2-2 

 میزان چه آبیاري راندمان حداکثر مزرعه در آبیاري پروژه اجراي و طراحی از بعد که است این هدف قسمت این در 

 رساندمی را مفهوم این باشد، بیشتر فوق راندمان دو بین تفاوت دارد. هر چه فاصله واقعیت موجود با مقدار و چه بوده

 بلکه بوده طراحی مشکل تنها نه موجود مشکل و برسد خود راندمان حداکثر به است موجود نتوانسته سیستم که

  است شده راندمان دو تفاوت باعث افزایش مدیریتی اشکاالت بیشتر

 

  هاي ذکر شده در دشت مغان:بررسی صحت پارامترهاي طراحی در هر یک از سیستم -1-2-3

برد. مثال هاي آبیاري دشت مغان پی توان به ایرادات طراحی سیستمیک سري آزمایشات در هر ارزیابی می با انجام 

به صورت کامل  چنانچه حداکثر راندمان آبیاري کم باشد، نشان دهنده اشکال در طراحی است. چنانچه ارزیابی

کرده و نسبت به رفع آن اقدام نماید. در این  قادر خواهد بود که مشکل طراحی را در مزرعه پیدا صورت گیرد، ارزیاب

-ها، زمان آبیاري، توزیع آب در مزرعه و ... اندازهقسمت توزیع فشار در سیستم آبیاري بارانی، تغییرات دبی آبپاش

ها، ها، نوع آبپاشتوان همه موارد طراحی از قبیل طراحی شبکه لولهشود و با داشتن این پارامترها میگیري می

  ت کارکرد، فشار سیستم را مورد بررسی قرار داده و درستی یا نادرستی موارد طراحی را مشخص نمود.ساعا



۴ 
 

هاي آبیاري مجموعه متحرك پیوسته (سنترپیوت) با مقایسه عملکرد بین سیستم  -1-2-4 

  :هاي آبیاري مجموعه مستقر شونده (کالسیک ثابت) در دشت مغانسیستم

در یک منطقه براي اینکه سیستم را داراست، اي داراي عملکرد مخصوص به خود هر سیستمی در هر منطقه 

تري را ارائه دادن آن تا هر کدام که جواب مطلوبهاي دیگر مقایسه کنیم مناسب را به کار گیریم باید با سیستم

  .سیستم را مورد استفاده قرار دهیم

  
  

  ضرورت و اهمیت پژوهش:  -1-3

اکنون در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد و بر اساس  بر اساس شاخص ارائه شده توسط سازمان ملل، ایران هم 

دارد. بنابه گزارش این موسسه المللی مدیریت آب نیز، ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار شاخص موسسه بین

درصد به منابع آب قابل استحصال خود  112باید بتواند  2025المللی، ایران براي حفظ وضع موجود خود تا سال بین

رسد لذا وضعیت موجود آب کشور ممکن به نظر می بیفزاید که این مقدار با توجه به امکانات و منابع آب موجود غیر

هاي کارشناسان و مدیران بوده و براي حل این معضل الزم است با اتخاذ ها و نگرانیبایست جزو دغدغهمی

. بر اساس شاخص فالکن مارك، کشور )1382(احسانی، ت اصولی و کارساز مانع از گسترش این بحران شدتصمیما

 آن، مکانی و زمانی نامناسب پراکنش و جوي هايریزش ایران در آستانه قرار گرفتن در بحران آبی قرار دارد. کمبود

درصد برداشت از منابع  94الی که حدود خشک قرار داده است و در حدر زمره کشورهاي خشک و نیمه را ما کشور

 35تا  30آب قابل تجدید به بخش کشاورزي اختصاص می یابد، راندمان کل آبیاري در این بخش به طور متوسط 

توان هاي آبیاري تحت فشار تا حد زیادي میشود که در بخش کشاورزي با اجراي طرحدرصد تخمین زده می

 1376هاي آبیاري تحت فشار (اداره کل توسعه روش د.حل این معضل کمک نمو ش داد و بهراندمان مصرف را افزای

آنالیز هر  .باشدمی آن آبیاري به منظور اصالح سیستم و مدیریت آن، ارزیابیسیستم یکی از اجزاي الینفک هر . )

ارزیابی آبیاري در مزرعه ها، در شرایط واقعی مزرعه و حین کار استوار باشد را گیريش آبیاري که بر پایه اندازهرو

هاي آبیاري تحت فشار در کشور و با توجه به روند رو به رشد و توسعه روز افزون سیستم )1376 نامبیگویند (

ها در مناطق اندازي روزافزون این نوع سیستمر این زمینه انجام شده، شاهد راههاي عظیمی که دگذاريسرمایه
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گذاري نیز ها راندمان باالیی داشته و هدف از این سرمایهگونه سیستم چند که این مختلف کشور هستیم. هر

- اما باید توجه داشت که در هر شرایطی نباید این روش باشد،جلوگیري از هدر رفتن آب و افزایش بهروري از آن می

ت سوء و ترویج بد ها بدون مطالعه و بررسی انجام گیرد، زیرا در صورتی که سیستم به صورت نامناسب اجرا شود اثرا

هاي آبیاري تحت فشار هاي جدید را به دنبال خواهد داشت. پس در شرایط کنونی که چند سال از توسعه روشروش

ها پرداخته شود تا نکات مثبت و منفی طرح گذرد، بایستی به بررسی و ارزیابی عملکرد این نوع سیستمدر کشور می

هاي بهینه هاي آینده استفاده گردد تا هر سیستم با اعمال مدیریتي طرحهویدا و از این نکات براي طراحی و اجرا

). مطالعه ارزیابی سیستم آبیاري از آن جهت 1386مود و همکاران، شده و راندمان آبیاري افزایش یابد (نجفی

آن را بهبود برداري از سیستم کنونی را ادامه دهد و یا سازد که آیا بهرهضروري است که براي مدیریت روشن می

دهد تا بتواند از آنچه که در دسترس دارد با بخشد. ارزیابی یک ابزار مدیریتی است که به مدیر پروژه امکان می

م را هاي سیستم را با یکسري تغییرات جزیی کاهش داده و کارایی سیستبهترین عملکرد استفاده نموده و محدودیت

). اقتصاد دشت مغان براساس 1377ند (سهرابی و ابراهیمی است، هماهنگ ک با آنچه که منظور طراح بوده

اي و بخش خدمات استوار گردیده و به دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی و کشاورزي، دامداري، صنایع کارخانه

رود. اکثر تولیدات کشاورزي و دامپروري از پارس هاي مهم کشاورزي ایران بشمار میخیز یکی از قطبزمین حاصل

هاي آبیاري موجود در این شود. با توجه به موارد ذکر شده الزم است سیستماد به بازار مصرف در شهرها صادر میآب

هاي آبیاري اجرا شده به عمل منطقه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا تمهیدات الزم در این منطقه بر روي سیستم

  گردند بکار گرفته شوند.ه بعدا اجرا میهایی کآید و همچنین از نتایج این تحقیق در سیستم

آشکارتر  روز به روز نقش این و داشته مناسبی نقش امروزه آبیاري هايسیستم در که است مفهومی عملکرد، ارزیابی

 به وسیله وکارآمد مؤثر عملکرد به دستیابی عملکرد، ارزیابی نهایی هدف  .)22005رچیین و 1لرنزینی (شودمی

پایه  بر آبیاري، سیستم یک ارزیابی ) 1978( کلر و مریام.  ) 2007 همکاران، و اکبري( باشدمی تربمناسمدیریت 

  .اند تعریف نموده سیستم طبیعی کار حین در و مزرعه شرایط در اندازه گیري ها

  

  

                                                
1-Lorenzini  
2-Wrachien  
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 فشار تحت آبیاري هايروش کمی توسعه ضرورت -1-4

 آب، رشد محدود منابع به توجه با است، داده اختصاص خود به را آب منابع از توجهی قابل درصد کشاورزي بخش

ضرورت  یک مزرعه در آبیاري و تولید راندمان افزایش به احتیاج بیشتر، غذاي تأمین به نیاز و جمعیت سریع

  .باشدمی

 به ( هکتار میلیون 7 باالي به آبیاري سطح رساندن و آب فعلی مصرف میزان با کشور، آبی اراضی توسعه

 مزرعه در آب کنترل و مصرف الگوي تغییر لذا، بود نخواهد عملی محدود آب منابع با غذائی) مواد منظورخودکفائی

 .باشد گشا راه تواند می موجود آب مصرف در جوئیصرفه طریق از کشت زیر سطح و افزایش

هزینه  و وقت صرف به احتیاج موجود، سنتی هايروش در آبیاري راندمان بردن باال و جویی صرف آب، کنترل

 به تسطیح احتیاج باالتر راندمان با غرقابی آبیاري روش به پائین راندمان با غرقابی آبیاري روش تبدیل دارد، زیادي

 چنین شرایطی در بود. نخواهد پذیر امکان نامناسب توپوگرافی با و دارشیب اراضی در روش این و دارد دقیق

 باشد. می فشار تحت آبیاري به سطحی آبیاري هايروش تغییر آبیاري راندمان بردن باال روش بهترین

با  مصرفی آب حجم ازاء در کشاورزي محصوالت تولید بازده و گرفته صورت کوتاه زمان در هاروش این اجراي

 .یابد افزایش تواندمی مناسب، مدیریت

با  همراه خود که است رسیده اثبات به گیاهان بعضی در محصول افزایش در فشار تحت آبیاري هايروش نقش

 در طول هرز علفهاي و نباتی آفات دفع در تسهیل ،زراعی عملیات تنوع کارگري، هزینه کاهش آب، هزینه کاهش

 .باشد می رشد فصل

منابع  کمبود توان می است. شده کشور در فشار تحت آبیاري هايروش کمی توسعه به توجه موجب که عواملی از

 از ترآبیاري ومهم عملیات در تسریع زراعی، عملیات کردن مکانیزه نقاط، بعضی در مناسب زمین بودن محدود آب،

 و کشت طول فصل در آبیاري ریزيبرنامه مختلف، هايتوپوگرافی در فشار تحت آبیاري روش پذیريانعطاف همه

 برد. نام را آبیاري راندمان افزایش

 فشار تحت هايسیستم بایستی مستعد مناطق در محدود آب منابع رفتن هدر از جلوگیري و تلفات کاهش براي لذا 

 .شوند اجرا
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 سنتی هايروش تغییر و تبدیل قابلیت ایران کشاورزي اراضی از هکتار میلیون 5/1 حدود شده انجام مطالعات طبق

     .پذیرد صورت تواندمی کار این محدودیتی ونهگهیچ بدون که دارند را فشار تحت به

  

  ي پژوهش:پیشینه -1-5

حیدریه چند سیستم آبیاري بارانی کالسیک و ویلموو را مورد ارزیابی قرار ) در مناطق مشهد و تربت1385ابراهیمی (

 هايراندمان بر عالوه درصد بدست آورد. 62تا  54) را از PELQداد و راندمان پتانسیل کاربرد در ربع پایین (

 75 و 53 با برابر ترتیب داد و به قرار گیرياندازه مورد ) را نیزCU،DUآب آبیاري ( توزیع یکنواختی ضرایب آبیاري،

 در باد وزش سیستم، یکنواختی در میزان بودن پایین دالیل مهمترین از کرد. همچنین بیان کرد یکی محاسبه درصد

  .است بوده طراحی در دقت عدم و منطقه

هیدرولیکی بر ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاري بارانی را در ) تاثیر عوامل جوي و 1387باوي و همکاران (

ها به قطر پراکنش، منطقه امیدیه مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که با افزایش نسبت فواصل آبپاش

د، یابد، به همین دلیل توصیه کردند با افزایش سرعت باضریب یکنواختی مخصوصا در بادهاي شدید کاهش می

هاي مربعی استفاده شود تا ضریب یکنواختی توزیع ها را به قطر پراکنش کاهش داده و از آرایشنسبت فواصل آبپاش

  آب قابل قبول گردد.

اي را در شهرستان شهرکرد مورد هاي آبیاري بارانی کالسیک، غلطان و عقربه) سیستم1389قربانی و امینی (

هاي غلطان، کالسیک ثابت و مزرعه به ترتیب براي روش 5و  2، 3ن تحقیق دادند. در ای ارزیابی و مقایسه قرار

اي به طور تصادفی انتخاب کردند و نتایج عوامل ارزیابی را در یک طرح کامال تصادفی مورد تجزیه و تحلیل عقربه

بازده کاربرد آب در  آماري قرار دادند. نتایج آنالیز واریانس عوامل ارزیابی نشان دادند که اختالف معنی داري بین

درصد در سه سامانه بارانی وجود دارد. نتایج آزمایش نشان داد که  99درصد و کفایت آبیاري در سطح  95سطح 

- سامانه کالسیک ثابت از لحاظ عوامل ارزیابی نظیر کاربرد آب و کفایت آبیاري نسبت به دو سامانه غلطان و عقربه

  تري را دارد.اي نتایج مناسب

هاي آبیاري بارانی کالسیک ثابت شهرستان مهاباد را مورد ارزیابی قرار ) سیستم1390مرده و بایزیدي (وسهسی

براي این منظور سه سامانه آبیاري بارانی کالسیک ثابت بطور کامال تصادفی انتخاب و در سه مرحله مورد ، دادند
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هاي هواشناسی، خاك، آب آبیاري، محصول و ... ویژگیهایی از قبیل ارزیابی قرار دادند. بدین منظور ابتدا فراسنجی

هاي ارزیابی شامل ضریب یکنواختی کریستیانسن، یکنواختی توزیع،  بازده گیري کردند و سپس شاخصرا اندازه

را  هاي صحراییکاربرد واقعی ربع پایین،  بازده بالقوه ربع پایین، بازده کاربرد و بازده ترکیبی  با تجزیه و تحلیل داده

محاسبه نمودند. نتایج نشان دادند که میانگین مقادیر ضریب یکنواختی کریستیانسن، یکنواختی توزیع،  بازده کاربرد 

اند. درصد بوده 8/45درصد،  8/45درصد،  2/52درصد،  4/66واقعی ربع پایین، بازده بالقوه ربع پایین سامانه به ترتیب

 4/13و  2/12ات تبخیر و بادبردگی و نفوذ عمقی در این سامانه به ترتیب همچنین نتایج نشان دادند که میانگین تلف

درصد بوده است و لذا بیان کردند که دلیل اصلی پایین بودن یکنواختی توزیع و بازده  6/25درصد و مجموع تلفات 

  .ها سرعت باد و ضعف طراحی بوده استآبیاري در این سامانه

یستم هاي آبیاري بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرك شهرستان شوش در ارزیابی س) 1392طالبی و همکاران (

ور کامالً السیک ثابت دشت شوش به طسیستم آبیاري بارانی ک 7ن منظور . براي ایانجام داداستان خوزستان 

اي ضریب هاي آبیاري بارانی منتخب، از معیارهورد ارزیابی قرار گرفت. در ارزیابی سیستمتصادفی انتخاب شده و م

 ، راندمان کاربرد(AELQ)راندمان واقعی در ربع پائین اراضی  (Du)، یکنواختی توزیع (Cu)یکنواختی کریستیانسن

 )3(AE  3/54مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفتند. حداکثر راندمان واقعی آب در ربع پایین در بلوك آزمایش از 

درصد  1/40 ر بوده میانگین آن در سیستم هامتغی (RT3) درصد در مزرعه 5/24تا  (RT6) درصد در مزرعه

درصد در  3/38 تا (RT5) درصد در سیستم 3/64اندمان واقعی کاربرد سیستم از محاسبه شده است. همچنین ر

درصد بدست آمد. بررسی ها نشان داد کلیه پارامترهاي  53متغیر بوده و میانگین آن در سیستم ها  (RT3) مزرعه

کمتر از حد مطلوب براي این سیستمها بوده. پایئن بودن راندمان در این سیستم ها را استفاده همزمان از این ارزیابی 

تعداد آبپاش، عدم دقت در طراحی و اجراي طرح ها، وزش باد غالب منطقه و مشکالت مدیریتی می توان عنوان 

  نمود

ارزیابی فنی یکنواختی توزیع آب و مقایسه آن در سیستم آبیاري بارانی کالسیک ثابت در  )1394( فوالدمندو  رمندیخ

از داده هاي مربوط به یک مزرعه با سیستم آبیاري بارانی کالسیک ثابت با آبپاش  انجام دادند،شهرستان گچساران 

ر گرفت. نتایج حاصل نشان داد استفاده شد ومورد بررسی فنی و ارزیابی دقیق قرا 1394و  1393متحرك در دو سال 

                                                
1-Application Efficiency 
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که در هر دو مزرعه سیستم ارزیابی شده با توجه به مقادیر به دست آمد در شرایط مطلوبی قرار داشته که این امر 

بیانگر طراحی مناسب، اجراي صحیح و آرایش مناسب آبپاش ها در سیستم است. همچنین می توان پس از ارزیابی 

ییراتی جزئی در سیستم، نظارت بر اجراي صحیح و مطابق با طراحی شاهد عملکرد دقیق سیستم ها با تدابیر و تغ

  .مطلوب و بهتري در مزرعه بود

هاي آبیاري بارانی کالسیک ثابت دشت دهگالن کردستان مورد بررسی و ) سیستم1389فاریابی و همکاران (

ه طور کامال تصادفی انتخاب و مورد ارزیابی سیستم آبیاري کالسیک ثابت ب 10ارزیابی قراردادند. براي این منظور 

، راندمان پتانسیل کاربرد در 5)(DU، یکنواختی توزیع CU4)قرار دادند و پارامترهاي ضریب یکنواختی کریستیانسن(

 .گیري کردندها اندازهرا براي همه سیستم AELQ7)و راندمان واقعی در ربع پایین اراضی PELQ(6 )ربع پایین (

درصد بدست آمد و  8/43و  8/44، 6/50، 66مزرعه ارزیابی شده به ترتیب  10مقادیر متوسط این پارامترها براي 

ها نیز کمتر از مقادیر ها داراي راندمان کاربرد پایین بودند و یکنواختی توزیع آب در آنبیان کردند که کلیه سیستم

  باشند.) می1978توصیه شده توسط مریام و کلر (

گاهی به علت طراحی، اجراء و  .هاي پیشرفته آبیاري استستم هاي آبیاري بارانی کالسیک ثابت یکی از روشسی

نامناسب راندمان این سیستم در اراضی مختلف پائین و غیر قابل قبول است. ارزیابی یکی از اجزاي هر  عملکرد

کالسیک  سیستم آبیاري بارانی 10منظور باشد.. براي این اصالح سیستم و مدیریت آن می سیستم آبیاري براي

 هاي ارزیابی شامل ضریبثابت آبپاش متحرك بطور کامالٌ تصادفی انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. شاخص

از مزارع تحت مطالعه، محدودیتی یک سن و یکنواختی توزیع بود. نتایج نشان داد که در هیچ  نایکنواختی کریستی

دارد. متوسط پارامترهاي راندمان پتانسیل آب در ربع پائین، راندمان کاربرد آب در ربع در کیفیت آب وخاك وجود ن

درصد  4/72درصد و  08/80درصد،  1/62درصد،  7/67پائین، ضریب یکنواختی ویکنواختی توزیع به ترتیب 

راندمان کاربرد  .و یکنواختی توزیع در حدود توصیه شده قرار دارد باشد. راندمان پتانسیل، ضریب یکنواختیمی

پتانسیل کمتر شده است. در مجموع با توجه به آمار فوق  سیستم به دلیل آبیاري بیش از حد در چهار مزرعه از مقدار

                                                
  

1- Christrase Uniformity       

niformitUDistribution -2  

uarterQow Lof  Efficiencyotential P -3 

arterQow Lof  Actual Efficiency -4  
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 ملک پور .شدقزوین مطلوب ارزیابی می دشت وضعیت سیستم هاي آبیاري بارانی کالسیک ثابت آبپاش متحرك در

  .)1394( و همکاران

اي را در کرج مورد ارزیابی قرار دادند. براي ) عملکرد سیستم آبیاري بارانی عقربه1377(منش سهرابی و اصیل

متري قرار دادند و سپس کلیه عوامل ارزیابی نظیر  6برداري به فواصل هاي نمونهردیف شعاعی، قوطی 4ارزیابی در 

هاي صحرایی، محاسبه کردند. یل دادهبازده کاربرد پتانسیل، کاربرد واقعی و یکنواختی توزیع را با تجزیه و تحل

 84و  8/75، 79متوسط عوامل ارزیابی مذکور در طول فصل زراعی براي سیستم آبیاري بارانی سنترپیوت به ترتیب 

درصد تعیین گردید که تجزیه و تحلیل عوامل ارزیابی نشان داد که سیستم آبیاري مذکور از کارایی مناسبی برخوردار 

  نبوده است.

هاي مختلف آبیاري تحت فشار استان همدان را مورد ) راندمان کاربرد آب در سیستم1385یروزآبادي (قدمی ف

ها نشان داد که تغییرات مقدار بازده کاربرد آب آبیاري در مزارع مورد آزمایش بسیار مقایسه قرار داد. نتایج آزمایش

درصد نشان دهنده کم  100، که راندمان باالي باشددرصد متغییر می 65/141تا حداکثر  7/27وسیع و از حداقل 

آبیاري در بعضی از مزارع است. براساس این مطالعه، میانگین راندمان کاربرد آب در روش آبیاري بارانی کالسیک 

درصد محاسبه  6/84و  8/65، 8/57، 60اي (تیپ) به ترتیب ثابت، کالسیک نیمه متحرك، ویلموو و سیستم قطره

- توان به این مهم اشاره نمود که در تمام مراحل شناخت، طراحی و اجراي روشدیگر این تحقیق می گردید. از نتایج

شوند، همین امر باعث هدر رفت منابع بسیار با ارزشی چون آب ها میها فداي کمیتهاي آبیاري تحت فشار کیفیت

  شود.گذاري هنگفت اولیه میو سرمایه

هاي آبیاري بارانی مزارع استان خراسان را مورد بررسی و ارزیابی قرار سیستم) عملکرد 1378سهرابی و ابراهیمی (

هاي آبیاري بارانی کالسیک و مزرعه در مناطق مشهد و تربت حیدریه که شامل سیستم 8دادند. در این مطالعه 

ار گرفتند. راندمان بار در طول فصل آبیاري مورد ارزیابی قر 5آبفشان خطی متحرك (لینیر) بودند، به طور جداگانه 

پتانسیل آب در سیستم آبفشان خطی متحرك در منطقه مشهد بیشتر از سیستم کالسیک در منطقه تربت حیدریه 

توان وجود شرایط باد ذکر نمود. راندمان پتانسیل در سیستم آبفشان خطی بدست آمد که یکی از دالیل آن را می

رصد بدست آمد که با اعمال مدیریت مناسب در مزرعه این رقم د 55درصد و در تربت حیدریه  58متحرك در مشهد 

و  45گیري به ترتیب در این اندازه PELQدرصد قابل افزایش است. نتایج نشان داد که حداقل و حداکثر  65به 
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) دو سیستم آبیاري سنترپیوت با 1385رشمانلو حمید آبادي و همکاران ( درصد در طول فصل آبیاري بوده است. 65

، DU ،CUهاي ارزیابی ها از شاخصهاي متفاوت را مورد ارزیابی قرار دادند. براي ارزیابی این سیستمپاشآب

AELQ ،PELQ به روش Merriam & Keller  استفاده کردند. براي سیستمA  با آبپاش)Uirain SP4(  با توجه

درصد  8/82، 8/73، 4/91، 3/89به محاسبات انجام شده پارامترهاي ارزیابی به طور متوسط و به ترتیب ذکر شده 

طور متوسط عبارت بودند ها  به ترتیب و به) این شاخصNelson- R3000(با آبپاش  Bبدست آمدند. براي سیستم 

از لحاظ  Bنسبت به سیستم  Aتایج نشان داد که سیستم درصد بدست آمدند. ن 6/77،  9/72،  3/88،  4/81از: 

  باشد.طراحی بهتر ولی از لحاظ مدیریتی ضعیف می

هاي سنترپیوت را مورد ارزیابی قرار داد. بدین منظور ارزیابی هیدرولیکی هیدرولیکی سیستم عملکرد) 1383قائمی (

را در سطح یک مزرعه گندم در   PELQو  CU  ،DU  ،AELQگیري عوامل عملکرد سیستم سنترپیوت و اندازه

، 75، 63منطقه باجگاه دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز انجام داد. میانگین پارامترهاي عملکرد سیستم را به ترتیب 

درصد بدست آورد و بیان کرد که این مقادیر با توجه به معیارهاي موجود پایین و نشان دهنده وضعیت  55و  55

عدم مطابقت با شرایط کارکرد و طراحی نادرست سیستم است و برابر بودن دو پارامتر آخر در طول نامناسب سیستم، 

  فصل زراعی معرف آن است که همواره آبیاري کافی نبوده و گیاه با تنش آبی مواجه است.

 بررسی مورد اسپریر هاينازل سنترپیوت با سیستم در را یکنواختی و پخش سرعت )1987و همکاران ( 8تویومانی

در همه   سن را کریستیان یکنواختی ضریب و گرفتند قرار ارزیابی مورد سیستم هشت تحقیق این در دادند. قرار

  .آوردند بدست درصد 80 از ها بیشتراین سیستم

) یک مدل را براي افت ناشی از تبخیر و بادبردگی درشرایط نیمه خشک ارائه نمودند 2000و همکاران (  9تارجوئلو  

ترکیب نازل، کمبود فشار بخار وسرعت باد در آن اثر داشتند و دریافتند که ضریب  که عوامل شامل نوع آبپاش،

  از آن به بعد کاهش بیشتري  و هش یافتهکیلومتر برساعت به صورت خطی کا 20یکنواختی با افزایش سرعت باد تا 

                                                
1-Thooyamani  

2- Tarjuelo  
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Abstract: 

Management and optimal utilize of each system needs to know that is how optimal use of the 

system and optimal utilization is possible with evaluation and understanding of the system 

operation. In Pressurized irrigation systems in order to be able to design systems with better 

performance and exploited, Assessments should be performed on those systems to have the best 

performance of the system. Research was investigated in Ardabil province, Pars Abad city, in 

the Cultivation and Industry of mogan fields that two fixed Solid-set system were used with 

portable sprinklers and center pivot.in the Solid-set system with portable sprinkler. measurement 

cans placed in middle of four sprinklers with 3*3 meters distance from each other and in the 

center pivot system, two rows of cans were used with 3 degrees angle to one another and can’s 

distance in each row was 10 meter. The results of the measurements made on the two sprinkler 

irrigation system that each system was examined three sites were used. In the Solid-set system 

with portable sprinklers by three wind speeds of 0 to 3 meters per second and 3 to 6 meters per 

second and higher than 6 meters per second was used, averagely the results of CU, DU, PELQ, 

AELQ and AE, in 0 to 3 meters per second of wind speed, were obtained, 81, 73, 63, 61 and 83 

percent, respectively. And in 3 to 6 m/s of  wind speeds, were obtained, 64, 46, 50, 36, and 78 

percent respectively,  and in the wind speed of more than 6 m/s, 46, 27, 31, 18 and 67 percent, 

respectively, in The center pivot system, two wind speeds was performed as wind speed of 0 to 3 

and 3 to 6 m/s that the results for the parameters listed in wind speed of 0 to 3 m/s, were, 82, 73, 

61, 51 and 90 percent respectively, and the wind speed of 3 to 6 m/s, were, 71, 66, 54, 46 and 84 

percent, respectively. According to accomplished investigations, the wind speed have created 

greatest impact on calculated parameters and evaporation and winding losses. According to the 

results,  one formula was obtained as winding and Evaporation loses by using multivariate 

regression area with respect of the effective parameters on wind speed, air temperature, relative 

humidity and the diameter of the used nozzle, with respect of Evaporation and winding losses, 

wind speed has had maximum effect among parameters that  as respects higher tension wasn’t 
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applied to plant, Irrigation was done when the wind speed is low or middle till we have to make 

maximum use of available water. 

 

Keywords: Solid-set system, Distribution uniformity, Center pivot, moghan cultivation and 

industry, evaluation of irrigation systems  
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