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 چکیده
 

 یاریآب هایهسامان یابیقرار گرفته است. ارز موردتوجه یباران یاریآب هایبا توجه به بحران منابع آب در استان سمنان استفاده از سامانه

 یاریآب هایعملکرد سامانه سهیو مقا یبررس باهدفپژوهش  نیاست. ا یضرور هاآن ییکارا شیشناخت اشکاالت موجود و افزا یبرا یباران

(، DU) عیتوز یکنواختی(، CU) یکنواختی بیمنظور ضر نیا یانجام شد. برا 6931ثابت در استان سمنان در سال  کیو کالس ومو لیو

 24متوسط  طوربه یباران یاریآب هایسامانه یشد. اجرا نییتع یو باد و حجم آب مصرف ری(، تلفات تبخPELQکاربرد ) لیپتانس راندمان

مقادیر راندمان پتانسیل کاربرد  جیبود. نتا افتهی شیدرصد افزا 44متوسط  طوربه رکشتیلکن سطح ز ددرصد مصرف آب را کاهش داده بو

کالسیک ثابت  یهاو درصد و در سامانه 3/13، 3/07، 8/39برابر  بیموو به ترتویل یهانواختی توزیع در سامانهآب، ضریب یکنواختی و یک

از  3باد در مزرعه  طیموو در شرا لیفرسوده و استفاده مناسب از سامانه و هایبپاشآ ضیدرصد به دست آمد. تعو 0/17و  0/11، 8/28

و کار کردن تعداد  نپایی فشار ها،ر سیستم کالسیک ثابت با آبپاش متحرك فاصله نامناسب آبپاشعوامل عملکرد بهتر این سامانه بود. د

آن را ارتقا  ییکارا توانیم هاآناین سامانه شده بود که با رفع  ییاارلترال باعث کاهش ک یبر رو یاز حد مجاز طراح شتریب هایآبپاش

 یاریآب یزریبرنامه جدول از استفاده و بردارانبهره مناسب آموزش ها،آب در سامانهاز نشت  یرینشان داد جلوگ جینتا نی. همچندیبخش

 خواهند شد. موردمطالعه یباران یاریآب هایباعث بهبود عملکرد سامانه
 

 یکنواختیراندمان،  ،یآبپاش، حجم آب مصرف کلیدی: یهاواژه

 
 1مقدمه

هوا و  مناسب آب، طیدر شرا یباران یاریراندمان سامانه آب

امر مستلزم  نیباشد، لکن ا یدر حد باال و مناسب تواندیخاك م

از  کی. نقص در هر باشدیم حیصح برداریاجرا و بهره ،یطراح

نداشته باشد.  یمناسب ییسامانه کارا شودیمراحل باعث م نیا

                                                 
مرک ز   ،یکش اورز  یو مهندس   یفن   قاتیپژوهش، بخش تحق اریاستاد 6

اس تان س منان )ش اهرود(،     یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیتحق
 .رانیاشاهرود،  ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق

 (Email: Naderi7367@yahoo.comمسئول:  سندهینو -)*
س ازمان   ،یکش اورز  یو مهندس یفن قاتیموسسه تحقپژوهش  اریدانش 4

 .رانیا ،کرج ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یتحق
 46/2/33: افتیدر خیتار
 60/3/33 :رشیپذ خیتار

DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.1.5.2 

هنگام کار در  یاریآب هسامان یعملکرد و اثربخش یلذا بررس

 یشاخص مناسب یکنواختی بیاست. ضر یسطح مزرعه ضرور

. باشدیم یاریآب در سامانه آب عیتوز یکنواختینشان دادن  یبرا

 یکنواختی پایین در سیستم آبیاری بارانی به عوامل متعددی

دارد نظیر: انتخاب قطرهای ناکافی و نامناسب برای  یبستگ

ها خیلی پایین یا خیلی باال، انتخاب نازل رفشا آبرسان، هایلوله

 یمربوط به طراح شتریهای ناکافی و نامناسب که بشو آبپا

است و اثرات باد روی توزیع آب، تغییرات در اجزای سیستم 

مانند تغییرات در راندمان پمپ، تنظیم فشار یا اندازه  مرورزمانبه

-یم به وجود برداریهنگام بهره شترینازل و گرفتگی نازل که ب

که مقدار آب  ردگییت مصور کنواختی طوربه یزمان اریی. آبدآی

 47از  شبی مزرعه مختلف هایبه خاك در قسمت شدهداده

از آب  نهیاستفاده به منظوربهدرصد اختالف نداشته باشد. 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24764531.1399.7.1.5.2
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 Hamanآب ضروری است ) ترکنواختی عی، توزدسترسقابل

and Yeagar,2005; Ley, 2003کاربرد  لی(. راندمان پتانس

مناسب  برداریبهره طیر شراد یاریعملکرد سامانه آب انگریب

 یرغ برداریبهره تیرینادرست و مد یو اجرا یاست. طراح

. شودیاز سامانه باعث افت عملکرد سامانه م یحصح

 باعث هااز نازل یخروج دبی کاهش و فشار افت مثالعنوانبه

 ,Keller and Bliesner) شودیم یکنواختی و راندمان کاهش

 3تعداد  ی( با بررس6983مکاران )(. برادران هزاوه و ه1990

 لیسیستم آبیاری بارانی )کالسیک ثابت با آبپاش متحرك و و

-طرح یگرفتند که مشکالت اصل جهینتموو( در شهرستان اراك 

بوده  هاآن یو اجرا یعدم دقت در طراح یباران یاریآب های

-آبپاش عیتوز یکنواختیبودن  نییبه پا نتوایم ازجملهاست که 

آن، فواصل  یریکنواختغ عتوزی و فشار بودن ناسبنام ها،

اشاره نمود.  یجانب یاهلوله نامناسب طول ها،نامناسب آبپاش

 کار به و هااز سامانه حیصح یو نگهدار تیریعدم مد نیهمچن

 نینامناسب از مشکالت موجود در ا یفیتباک لوسای بردن

-امانه( س6937) یدیزیمرده و با وسهیسبوده است.  هانهساما

در منطقه مهاباد را  اجراشدهثابت  کیکالس یباران یاریآب های

بودن  نییپا یاصل لیاز دال یکینمودند. مالحظه شد  یابیارز

 باال باد سرعت هاسامانه نیدر ا یاریو بازده آب عیتوز یکنواختی

و  یسامانه بوده است. سالم درفشار  یکنواختی عدم و منطقه در

اصفهان و  هایدر استان یام پژوهش( با انج6933) یرضوان

 نپائی علت هاآبپاش یگرفتند کمبود فشار و دب جهیهمدان نت

و  یبودند. بهرام یموردبررسدر مزارع  CUو  DUبودن 

بودن  یمیقد ،یگرفتند فرونشست عمق جهی( نت6931همکاران )

در  عیتوز یکنواختیکاهش  یاز علل اصل شارف کمبود و هاسامانه

در  یپژوهش یدر استان فارس بود. ط یباران یاریآب هایسامانه

 هایمشکالت سامانه ینترمهماستان گلستان مالحظه شد 

 یناکاف یآگاه برداریو بهره تیریمد ازنظر یباران یاریآب

 یبود. برا یاریآب یزریبرنامه و سامانه از کنندگاناستفاده

به  ازین ،یباران یاریاز سامانه آب حیصح یو راهبر تیریمد

 نیدر ا یاریاز برنامه آب یکل یجهت کسب آگاه یآموزش مبان

 یمؤثر هایگام دیامور با انیمتول نهیزم نیسامانه است که در ا

 (.6931و همکاران،  یانیبردارند )ک 

 یباران یاریآب های( سامانه6938و همکاران ) یکاظم

را مورد  دیثابت با آبپاش متحرك در شهرستان اقل کیکالس

 و هانشان داد با کاهش فواصل آبپاش جی. نتاقراردادند یابیارز

و  بلوچ یرمداد.  شیرا افزا عیتوز یکنواختی توانیفشار م متنظی

 یاریآب هایامانهعملکرد س یابی( پس از ارز6933همکاران )

رفع  یگرفتند برا جهیثابت در خاش نت کیکالس یباران

هنه و خراب و ک هایلوازم و لوله یستیمشکالت موجود با

 کشاورزان به و گردد حذف هااز سامانه وبیمع هایآبپاش

 حاضر پژوهش. شود داده آموزش هااز سامانه حصحی استفاده

 هایاز سامانه یربرداو بهره یشناخت مشکالت طراح برای

از مزارع  یثابت در تعداد کیموو و کالس لیو یباران یاریآب

 نیبهبود عملکرد ا یبرا یملع یراهکارها ارائهاستان سمنان و 

 .گرفت صورت هاسامانه
 

 هاو روش مواد

در مزارع اس تان س منان انج ام     6931در سال  قیتحق نیا

اس ت.   خش ک یم ه ناس تان دارای اقل یم خش ک و     نیگرفت. ا

اس تان   نی  در ا اجراش ده  یاری  آب ه ای س امانه  یابیارز منظوربه

ن س منان ب ا   مختل ف اس تا   ه ای از مزارع در شهرستان یتعداد

اس تان   یجه اد کش اورز  س ازمان   وخاكآب تیریمد یهماهنگ

اس تان   یه ا شهرس تان  یجهاد کش اورز  هایتیریو مد منانس

انتخاب شدند. پس از هم اهنگی ب ا کش اورزان م زارع منتخ ب      

آم ده   6قرار گرفتند. مشخص ات م زارع در ج دول     یموردبررس

ریت ه  ای منتخ  ب نی  ز از م  دیدفترچ  ه طراح  ی پ  رو هاس  ت. 

ب رای بررس ی وض عیت م دیریت     تهیه و بررسی شد.  وخاكآب

ها توس ط زارع ین ب ا مراجع ه و بازدی د از      برداری از سامانهبهره

ش دند. ب دین   و برداش ت   یری  گاندازهها، اطالعات الزم سامانه

موج ود در ای ن    س ؤاالت ه ایی تهی ه ش د و    نامهمنظور پرسش

فصل زراع ی، تع داد    ها نظیر ساعات آبیاری در طولنامهپرسش

ها، حجم آب مصرفی و تغییرات سطح زیر کش ت بع د از   آبیاری

برداران پاسخ داده شد و قسمت دیگ ر  اجرای سامانه توسط بهره

یکن  واختی ، (CU)آن ش  امل ض  ریب یکن  واختی کریستیانس  ن 

در س  طح  (PELQ)و ران  دمان پتانس  یل ک  اربرد (DU)توزی  ع 

ض  ریب یکن  واختی  ش  د. ب  رای بررس  یگی  ریمزرع  ه ان  دازه

کریستیانسن و یکنواختی توزیع از دستورالعمل انجمن مهندسین 

ه  ای اس  تفاده ش  د. مشخص  ات آبپ  اش    (ASAE) ک  ایآمر

 شده است. ارائه 4مورداستفاده در جدول 



  57 ...یباران یاریآب هایعملکرد سامانه سهیو مقا یبررس

 
 

 های آبیاری باراني مطالعه شدهمشخصات مزارع و سیستم -1جدول 

نوع 
 سیستم

شماره 
 مزرعه

 منطقه
سطح تحصیالت 

 زکشاور
 محصول عرض جغرافیایی طول جغرافیایی

مساحت 
 )هکتار(

 بافت خاك

کالسیک 
ثابت با 
آبپاش 
 متحرك

 لومی 2 گندم E˝ 31 ̒ 31 ˚32 N˝ 66 ̒ 44 ˚91 دیپلم شاهرود 6

 لومی شنی 63 یونجه E˝ 22 ̒ 29 ˚32 N˝ 21 ̒ 48 ˚91 دیپلم شاهرود 4

 شنی لومی 3 یونجه E˝ 91 ̒ 64 ˚39 N˝ 28 ̒ 21 ˚93 دیپلم مهدیشهر 9

 لومی 3 یونجه E˝ 69 ̒ 41 ˚32 N˝ 30 ̒ 71 ˚91 سانسیلفوق دامغان 2

 لومی شنی 66 یونجه E˝ 74 ̒ 43 ˚39 N˝ 67 ̒ 91 ˚93 دیپلم سمنان 3

 مووویل

 لومی رسی 17 یونجه E˝ 21 ̒ 47 ˚32 N˝ 98 ̒ 31 ˚93 دیپلم دامغان 1

 شنی 2 یونجه E˝ 63 ̒ 48 ˚39 N˝ 71 ̒ 91 ˚93 لیسانس سمنان 0

 لومی شنی 47 گندم E˝ 21 ̒ 74 ˚33 N˝ 39 ̒ 43 ˚91 لیسانس بسطام 8

 لومی شنی 98 چغندرقند E˝ 24 ̒ 74 ˚33 N˝ 48 ̒ 43 ˚91 لیسانس بسطام 3

 
 های مورد استفادهبپاشآمشخصات  -2جدول 

شماره 
 مزرعه

 شعاع پاشش نوع آبپاش

 )متر(
 فشار کاری

 )بار(
 دبی

 ر بر ثانیه()لیت

6 VYR60 0/63 3/9 37/7 
4 VYR155 47 3/2 37/4 
9 AQ20 61 61/9 04/7 
2 ZM-22 42 7/9 70/4 
3 AMBO-PC 3/63 7/9 74/4 
1 VYR35 61 3/9 11/7 
0 Koala 63 4/9 20/7 
8 VYR35 61 3/9 11/7 
3 VYR35 61 3/9 11/7 

 
 ی آبیاری باراني )درصد(هاهای ارزیابي سامانهمحدوده مجاز شاخص -3جدول 

(Merriam and Keller, 1978) 

 راندمان پتانسیل کاربرد یکنواختی توزیع ضریب یکنواختی

80-86 87-10 83-13 

 
م وو و کالس یک    جهت ارزیابی سامانه آبیاری بارانی وی ل 

در فاصله ب ین س ه    9×9قوطی در شبکه مربعی  عدد 37ثابت 

آبپ اش وس ط در مرک ز     هک  یط ور بهآبپاش متوالی چیده شد، 

ها در دو طرف این آبپاش تا قوطی ها قرار گرفت وشبکه قوطی

 63ای شکل به قطر ها استوانهآبپاش مجاور چیده شدند. قوطی

سانتیمتر بودند. آزمایش در مدت یک ساعت انجام  63و ارتفاع 

توجه به عم ق آب جم ع ش ده در    با  شد. پس از پایان آزمایش

محاسبه گردید. مح دوده مج از و    ازیموردنای ها پارامترهقوطی

شده است. فشار  ارائه 9های فوق در جدول شاخص شدههیتوص

گیری شد. فشار با استفاده از لول ه  و قطر دایره پاشش نیز اندازه

گیری شد. برای تعیین قطر پیتو و فشارسنج متصل به آن اندازه

زمین با پاشش نیز قطر ناحیه خیس شده توسط آبپاش بر روی 

مط ابق معادل ه    (CU)گیری شد. ضریب یکن واختی  متر اندازه

 محاسبه شد: 6کریستیانسن با استفاده از معادله 
 

 (6)                                    
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ضریب یکنواختی کریستین سن به درص د،   CU که در آن 

Di  ط راف  ب رداری در ا های نمونهاز قوطی هرکدامعمق آب در

ه ا  متوسط عمق آب جم ع ش ده در ق وطی    ، (mm)آبپاش 

(mm)  وn یکن واختی باش د.  ه ای آزم ایش م ی   تعداد قوطی 

تقسیم میانگین وزنی ربع پایین بر عمق میانگین  از (DU)توزیع 

 (.4)معادله  دیآیمبدست  هانمونهکل 
 

 (4)                                                                

 

 qD، )درصد( توزیع یکنواختی DUمعادله  این در که

که کمترین عمق  ییهادرصد از قوطی 43متوسط عمق آب در 

متوسط عمق آب در  و  (mm)اند آب را دریافت کرده

باشد. از راندمان پتانسیل آب می (mm)گیری های نمونهقوطی

مدیریت  باحالتوضعیت سیستم  ن، برای مطابقتدر ربع پایی

باشد،  شدهانتخابمطلوب  صورتبهعمق آبیاری  کهیوقتخوب، 

شود. راندمان پتانسیل آب در ربع پایین با استفاده از استفاده می

 شود:محاسبه می 9معادله 

 

 

 

میانگین  ای MAD.lqZ از: اندعبارتکه عوامل موجود در معادله 

جبران  SMD که یزمانافته در ربع پایین اراضی، عمق آب نفوذی

 یا متوسط عمق آب کاربردی زمانی MADDو  (mm)شده باشد 

 .(mm)جبران شده باشد  MADکه 

 محاسبه شد. 2تلفات تبخیر و بادبردگی از معادله 

 

(2 )                   DU- PELQ = تلفات تبخیر و بادبردگی 

 

ران دمان پتانس یل    PELQ یکنواختی توزیع و DUکه در آن 

-باشد. در روش آبیاری بارانی باتوجه به تعداد آبپ اش کاربرد می

کردند و دبی هر آبپاش و م دت زم ان   هایی که همزمان کار می

آبیاری در طول فصل زراعی حجم آب آبیاری تعیین ش د. ب رای   

روش آبیاری سطحی هم با توج ه ب ه دب ی آب و م دت زم ان      

 بدست آمد. آبیاری حجم آب آبیاری

 نتایج و بحث

ها در کنار طراح ی و  برداری صحیح از سامانهمدیریت و بهره

ضامن موفقی ت و ک ارایی مناس ب س امانه      هاآناجرای درست 

ب ردار بای د در زمین ه م دیریت     خواهد بود. لذا کش اورز ی ا به ره   

گونه ک ه در  استفاده از سامانه اطالعات کافی داشته باشد. همان

های آموزش یموردبررسهای شود در پرو هحظه میمال 2جدول 

ه ای ط راح و   برداری از سامانه توسط شرکتالزم در مورد بهره

نشده بود. یکی از عوامل مه م در ک ارایی مناس ب     ارائهمجری 

ری زی ص حیح آبی اری و    برنام ه  فش ار تحتیک سامانه آبیاری 

 استفاده از حج م مناس ب آبی اری در زم ان الزم اس ت. ج دول      

های طراحی سامانه وجود دارد ریزی آبیاری که در دفترچهبرنامه

. بهت ر  هستدر این زمینه مطرح  مؤثریک ابزار ساده و  عنوانبه

بردار در محل ریزی آبیاری برای استفاده بهرهاست جدول برنامه

و نح وه   ش ده نص ب مناسب مانند ایستگاه پمپا  ب ر روی دی وار   

ب ردار آم وزش داده ش ود. مق دار آب     استفاده از آن نیز به به ره 

گی ری آب  توان با کنتور ی ا س ایر وس ایل ان دازه    را می شدهداده

عبوری کنترل نمود. همچنین در سامانه کالسیک ثابت با آبپاش 

متحرك مطابق دفترچه طراح ی الزم اس ت ب ر روی ه ر لول ه      

فرعی یک یا دو آبپاش کار کند که در برخی مزارع ای ن مس ئله   

مج از آبپ اش    ازح د شیب  شد و بر روی لوله فرع ی  نمیرعایت 

 ج ه یدرنتگرفت که تنظیم فش ار س امانه و   قرار می مورداستفاده

های طراح و شد. لذا شرکتیکنواختی پخش با مشکل مواجه می

های الزم را مطابق مجری بایستی بعد از اجرای سامانه، آموزش

-ری به به ره ریزی آبیادفترچه طراحی بخصوص در مورد برنامه

ها توسط مدیریت این آموزش ارائهکنند. الزم است  ارائهبرداران 

 یطورج د ب ه ه ا  در سازمان جه اد کش اورزی اس تان    وخاكآب

 حس اب هیتس و شود و حتی قبل از انجام آن از  یریگیپنظارت و 

برداری های بهرهها خودداری شود. در طول سالکامل با شرکت

رزان و رف ع ابهام ات و اش کاالت    از سامانه نی ز آم وزش کش او   

برداران در کلیه موجود بایستی تداوم داشته باشد. طبق نظر بهره

ه ای ب ارانی حج م آب مص رفی     ها بعد از اج رای س امانه  پرو ه

 است. افتهیکاهش
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 برداربرداری سامانه آبیاری باراني براساس نظرات بهرهکیفیت بهره –4جدول 

شماره 
 مزرعه

 نهبهرهبرداریازدرزمیزشآمو
 سامانه

 از برنامهآبیاریبردار استفاده بهره
 در دفترچه طراحیارائهشده

حجمآبمصرفی کاهش 
 بعدازاجرایسامانهآبیاری

6 - - + 
4 - - + 
9 + + + 
2 - - + 
3 - - + 
1 - - + 
0 - - + 
8 - - + 
3 - - + 

 
شود علیرغم اینکه مالحظه می 3که در جدول  گونههمان

از اجرای سامانه آبیاری بارانی نسبت به روش آبیاری  پس

-درصد در مصرف آب صرفه 0/48متوسط حدود  طوربهسطحی 

جویی شده باعث جویی شده است لکن در عمل آب صرفه

تقویت منابع آبی نشده است و بجای آن طبق اطالعات 

متوسط  طوربهبرداران سطح زیر کشت توسط بهره شدهارائه

های یکی از انگیزه چراکهدرصد افزایش داشته است  4/41حدود 

افزایش تولید از  فشارتحتاصلی کشاورزان در اجرای آبیاری 

جویی طریق افزایش سطح زیرکشت است. برای اینکه آب صرفه

های آب زیرزمینی استفاده شود الزم است شده برای تغذیه سفره

آب زیرزمینی، برای کشاورزان ضمن کنترل برداشت آب از منابع 

 هایی نیز در نظر گرفته شود.مشوق
 

 تغییرات حجم آب مصرفي و سطح زیرکشت بعد از اجرای سامانه آبیاری باراني - 5جدول 

شماره 
 مزرعه

 مساحت نوع سیستم منطقه
 )هکتار(

حجم آب 
 سطحی

/ha)3(m 

حجم آب 
 بارانی

/ha)3(m 

 جوییصرفهآب 
 )%(شده 

 دهشاضافهمساحت 
)%( 

 96 94 1477 3668 2 کالسیک شاهرود 6
 48 96 64147 68437 63 کالسیک شاهرود 4
 46 43 69477 60177 3 کالسیک مهدیشهر 9
 44 47 62321 68689 3 کالسیک دامغان 2
 41 96 64363 68049 66 کالسیک سمنان 3
 48 97 66437 61706 17 مووویل دامغان 1
 97 94 64177 68397 2 مووویل سمنان 0
 41 48 3247 0348 47 مووویل بسطام 8
 42 43 66327 61432 98 مووویل بسطام 3

 

 

دهنده ضعف در طراحی راندمان پایین پتانسیل کاربرد نشان

باش  د ک  ه در برخ  ی مواق  ع مس  ائل ه  ا م  یو اج  رای س  امانه

گ ردد.  ب رداری و اقتص ادی نی ز س بب ای ن ک اهش م ی       بهره

فش ار   تأمینها، عدم ، ساییدگی نازل آبپاشهافرسودگی آبپاش

ها باعث پایین بودن مناسب در سامانه و فاصله نامناسب آبپاش

ب  ود. از طرف  ی  ش  دهتوزی  عیکن  واختی  ض  ریب یکن  واختی و

 8/66گردد میزان تبخیر و بادبردگی گونه که مالحظه میهمان

تواند یکی از علل ک اهش یکن واختی در   باشد که میدرصد می

های مناس ب و  باشد. استفاده از آبپاش موردمطالعههای ستمسی

باعث  3و  0، 1، 3، 9، 6های نو و وجود فشار مناسب در سامانه

(. فاص له نامناس ب   1ش ده ب ود )ج دول     ه ا آنافزایش کارایی 

های کالس یک باع ث اف ت عملک رد     ها در برخی سامانهآبپاش

ه ای  ط لول ه زمان وزش باد در وس خصوصبهسامانه شده بود 

رسید. در برخ ی م زارع مالحظ ه    فرعی آب کافی به زمین نمی

در دفترچ ه طراح ی توج ه     شدهتوصیهشد به سطح زیر کشت 

 ش ده طراحینشده بود و سطح زیر کشت موجود بیشتر از مقدار 
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 آنچ ه ری زی آبی اری در مزرع ه ب ا     بود. در این وضعیت برنام ه 

وت بود و نیاز آبی آن صورت گرفته است متفا اساس برطراحی 

لیتر  43با  1در طرح شماره  مثالعنوانبهشد. نمی تأمینمزرعه 

 ک ه درحالیبود  شدهکشتهکتار یونجه  17بر ثانیه آب موجود، 

لیتر بر ثانیه در نظر  0/7اگر هیدرومدول آبیاری بارانی را حدود 

اس ت. در   کش ت قابلهکتار  93بگیریم با این مقدار آب حدود 

هکت ار در نظ ر    94طراحی نیز سطح زیر کش ت براب ر   دفترچه 

ه ا بع د از   (. در برخ ی پ رو ه  6983گرفته شده ب ود )علی زاده،   

های دیگ ری اس تفاده ش ده ب ود ک ه      ها از مدلتعویض آبپاش

های جدید آبدهی و قطر پاشش مناسبی نداشتند و باعث آبپاش

یل موو های وافت عملکرد سامانه شده بودند. در یکی از سامانه

هایی که در انته ای لت رال ق رار    مالحظه شد قطر روزنه آبپاش

ب ردار  تر شده بود زیرا به ره گرفته بودند با استفاده از مته بزرگ

های انتهایی لترال افت فشار وجود داش ت  معتقد بود در قسمت

یافت. این ک ار باع ث ش ده ب ود     ها کاهش میو آبدهی آبپاش

ج ای  تاندارد خود خارج شوند ل ذا ب ه  ها از حالت اسروزنه آبپاش

فش ار الزم در س امانه اق دام     ت أمین این کار بایستی نسبت به 

شود سامانه ویل م وو  دیده می 1که در جدول  گونههماننمود. 

ه ای وی ل م وو و    نس بت ب ه س ایر س امانه     3در طرح شماره 

کالسیک از عملکرد بهتری برخوردار ب ود ک ه یک ی از دالی ل     

ب ردار ب ود. مزی ت    رت فنی و علمی ب االی به ره  اصلی آن مها

سامانه ویل موو نسبت به سیس تم کالس یک ثاب ت ب ا آبپ اش      

ب ردار ای ن   متحرك این است که هنگام وزش ب اد ب رای به ره   

 منظ ور ب ه امکان وج ود دارد ک ه می زان جابج ایی دس تگاه را      

افزایش یکنواختی آبیاری تغییر دهد. همچن ین در ای ن س امانه    

ها نسبت به جهت باد غالب منطقه با زاوی ه ح دود   الجهت لتر

ب اد   ت أثیر درجه قرار گرفته بود که این حالت باعث کاهش  23

شد. همچنین طبق تجربه کشاورز ب ین  بر یکنواختی پخش می

بعدازظهر در مزرعه باد وج ود داش ت ل ذا در     68تا  64ساعات 

 گرفت.این ساعات آبیاری صورت نمی

  
 های آبیاری باراني مطالعه شدهترهای ارزیابي فني سامانهپارام -6 جدول

 نوع سیستم
شماره 
 مزرعه

یکنواختی 
 توزیع

ضریب 
 یکنواختی

راندمان پتانسیل 
 کاربرد

بادبردگی و 
 تبخیر

(%) 
کالسیک ثابت با 
 آبپاش متحرك

6 80 83 1/01 2/67 

 
4 29 16 99 67 
9 6/12 9/18 6/39 7/66 
2 34 2/33 3/90 3/62 

 3 2/30 1/33 8/29 1/69 

 3/66 8/28 0/11 0/17  میانگین

 2/69 1/38 87 04 1 مووویل
 0 14 18 37 64 
 8 1/36 9/32 98 1/69 
 3 4/01 8/03 0/18 3/0 

 1/66 8/39 3/07 3/13  میانگین
 

 گیرینتیجه

به نتایج این پژوهش مواردی که باعث بهبود  توجه با

شوند در دو می موردمطالعهیاری بارانی آب هایعملکرد سامانه

 از: اندعبارت برداریبهرهبخش طراحی و 
 الف( طراحی

به حساسیت سامانه آبیاری بارانی به ب اد در من اطق    توجه با

از ای ن   المق دور حتیبادخیز که بادهای شدید در آنجا وجود دارد 

 سامانه نباید استفاده نمود.

های آبیاری نسبت ایستی لترالبرای کاهش تلفات بادبردگی ب

دار باشند و آبی اری در س اعاتی از   به جهت وزش باد غالب زاویه

 انجام شود که باد کمتر است. روزشبانه
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گیری سرعت نف وذ آب در خ اك در ه ر    توجه ویژه به اندازه

مزرعه و انتخاب سرعت پخش آبپاش بر مبنای آن از ضروریات 

 در طراحی سامانه بارانی است.

 برداریبهره (ب

در  ش ده توصیهالزم است در ایستگاه پمپا  فشار در حد فشار 

 دفترچه طراحی باشد.

ب ا توج ه ب ه مق دار آب موج ود       شدهتوصیهسطح زیر کشت 

سطح زیر کشت باعث به  ازحدبیشبایستی رعایت شود. افزایش 

 شود.هم خوردن برنامه آبیاری و ایجاد تنش شدید در مزرعه می

برداران در زمین ه اس تفاده ص حیح از س امانه     به بهرهالزم است 

ب رداری از  ه ای الزم قب ل و بع د از به ره    آبیاری بارانی آموزش

سامانه ارائه شود و این کار توسط م دیریت آب و خ اك در ه ر    

 دقیق پیگیری و نظارت شود. طوربهمنطقه 

ب ردار بای د در مح ل    جدول برنامه آبیاری برای استفاده به ره 

، نح وه  ش ده نص ب بی مانند ایستگاه پمپ ا  ب ر روی دی وار    مناس

 بردار آموزش داده شود.استفاده از آن نیز به بهره

ها با استفاده از مته یا هر وسیله دیگر تغییر قطر روزنه آبپاش

های جدید استفاده داده نشود. در صورت ضرورت بایستی از نازل

 نمود.

ای ن و و مش ابه تع ویض    هبا آبپاش موقعبههای فرسوده آبپاش

 شوند.

های مختل ف س امانه بایس تی جل وگیری     از نشت آب در قسمت

شود بخصوص در سامانه کالسیک ثابت با آبپ اش متح رك در   

محل اتصال رایزر به شیر خودکار نش ت آب وج ود داش ت و در    

سامانه ویل موو نیز در محل اتصال لوله خرطومی به رایزر نشت 

 شد.آب دیده می

ه ای  ه ای مش ابه آبپ اش   ها باید از آبپاشتعویض آبپاشهنگام 

آب دهی و قط ر پاش ش یکس ان      کهطوریبهقبلی استفاده نمود 

 داشته باشند.

تعداد آبپاش بیشتر از آنچه در دفترچ ه   زمانهماز بکار بردن 

طراحی توصیه شده است باید اجتناب نمود تا بتوان فشار الزم را 

ز ک  اهش یکن  واختی پخ  ش آب نم  ود و ا ت  أمینه  ا در لت  رال

 جلوگیری نمود.
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Abstract 
 

Due to the water resources crisis in Semnan province the use sprinkler irrigation systems in this province, 

has been considered. It is necessary to evaluate the performance of sprinkler irrigation systems in order to 

identify the problems and increase their efficiency. The purpose of this study was to investigate and compare 

the performance of wheel move and classic systems with portable sprinkler irrigation systems in Semnan 

province in 2017. For this purpose, uniformity coefficient (CU), distribution uniformity (DU), application 

potential efficiency (PELQ), evaporation and wind losses and water volume were determined. The 

implementation of sprinkler irrigation systems had reduced water consumption by an average of 42%, but the 

area under cultivation had increased by an average of 22%. Potential application efficiency, uniformity and 

distribution coefficients for wheel move systems were 53.8%, 70.5% and 65.5% respectively and for classic 

systems with portable sprinkler were 48.8, 66.7 and 60.7% respectively. Replacing worn sprinklers and proper 

use of the wheel move system in windy conditions in farm No. 9 were factors in the better performance of this 

system. In classic systems with portable sprinkler, improper spacing of the sprinklers, low pressure of 

sprinklers and using the number of sprinklers more than the design limits on lateral had reduced the efficiency 

of this system, which can be improved by eliminating them. The results also showed that preventing water 

leakage in the systems, proper training of users and use of irrigation planning table will improve the 

performance of sprinkler irrigation systems. 
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