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 چکیده
 اجراشدههای مداوم سامانه صورتبهتا نیاز است های آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرک در کشور با توجه به رشد شتابان سامانه های اخیردر سال

بکار گرفته شود. در مطالعه حاضر عملکرد سیستم آبیاری بارانی از نوع کالسیک ثابت در تعدادی از  هاآنارزیابی و پایش شوند و نتایج آن برای ارتقاء عملکرد 
درصدی مصرف آب در محصوالت صیفی در  24ه آبیاری بارانی باعث کاهش تغییر سامانه از آبیاری سطحی بمزارع استان فارس ارزیابی شد. نتایج نشان داد 

در مناطق بادخیز بودند و متوسط  یموردبررساست. اکثر مزارع  شدهاضافهاند، آبی مواجه نبودهدر مناطقی که با کم کشت یرزشد و به سطح  یموردبررسمزارع 
به سه  شدهیابیارزهای ، سامانهآمدهدستبهمقادیر یکنواختی پخش  ازنظردرصد بود،  16پخش آب  درصد و مقادیر متوسط یکنواختی 61تلفات بادبردگی برابر 

. ضعف است قبولیرقابلغکه  درصد بود 24های انتخابی در سامانهبندی شدند. میانگین راندمان پتانسیل کاربرد قبول، ضعیف و نسبتاً خوب دستهگروه غیرقابل
توان به آبیاری در شرایط باد، استفاده از تعداد آبپاش خاص می طوربهگیری شده، بودند که دالیل پایین بودن مقادیر پارامترهای اندازهطراحی، اجرا و مدیریت از 

ای ارتقاء عملکرد بر هاآناشاره کرد که رعایت  مورداستفادهبیشتر از حد مجاز طراحی، استفاده از دو یا سه آبپاش روی هر بال، کیفیت پایین لوازم و تجهیزات 
 سیستم آبیاری توصیه گردید.

 راندمان، کالسیک ثابت، یکنواختی. ،آبپاش هاي كلیدي:واژه

 

 مقدمه
است که پایه و اساس آن مبتنی  ییهاآبیاری بارانی یکی از روش

استفاده از  بر پیشرفت و توسعه علم و صنعت در دنیای امروز است.
 ، نوع گیاهخاک ، توپوگرافیهواییو  شرایط آب به این روش آبیاری

 در و دارد بستگی منطقه و فرهنگی ، اجتماعیو شرایط اقتصادی
نیاز آبی  نیتأمضمن  تواندصورت طراحی صحیح و اجرای اصولی می

 6درآب یکنواخت  نسبتاًتوزیع  ، سببدر مراحل مختلف رشد گیاه
انگر عملکرد بی ینوعبهیکنواختی پخش آب که  گردد.سطح مزرعه 

                                                        
مرکز  ،یکشاورز یو مهندس یفن قاتیپژوهش، بخش تحق یمرب 1

 قات،یفارس، سازمان تحق یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیتحق
مسئول:  سندهی)*نو رانیا راز،یش ،یکشاورز جیآموزش و ترو

sed1348@yahoo.com) 
 یو مهندس یفن قاتیپژوهش، مؤسسه تحق اریو استاد اریدانش بیبه ترت 6و  4

 رانیکرج، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ،یرزکشاو
 7/9/91تاریخ دریافت: 
 42/66/91تاریخ پذیرش: 

آبیاری  ستمیس یفن یابیارز"با عنوان  یقاتتحقی طرح از شدهبرگرفته *
 "بارانی کالسیک ثابت در مزارع

 

باشد، متأثر از عوامل مختلف مربوط به های آبیاری بارانی میسیستم
سیستم، محیط و مدیریت است. با توجه به اهمیت تولید یکنواخت 
محصوالت کشاورزی در سطح مزرعه، شناخت آثار این عوامل و ارائه 

بهبود ارتقاء یکنواختی پخش آب در  منظوربهها و راهکارهایی برنامه
 ها از اهمیت خاصی برخوردار است.ین سیستما

یکنواختی توزیع آب در  نهیدرزمهای زیادی را محققان بررسی
های آبیاری بارانی تحت شرایط مختلف آزمایشگاهی و سامانه

 Zhang et al., 2013; Sheikhesmaeili) اندصحرایی انجام داده

et al., 2016).  ها را میپاشبر توزیع آب خروجی از آب مؤثرعوامل-

و  توان به سه دسته کلی شامل طراحی آبپاش، فشار کارکرد آبپاش
 بندی کردها تقسیمهای آبپاشاندازه، تعداد و طراحی داخلی نازل

(Carrion et al., 2001).  سرعت و جهت باد، مدت آبیاری، زاویه
بر یکنواختی  مؤثردیگر عوامل  عنوانبهپخش آب و ارتفاع آبپاش 

 .(Tarjuelo et al., 1999) باشندیمب توزیع آ
 توزیع مناسب یکنواختی عدم ( دالیل6639فاریابی و همکاران )

 صورتبه ثابت در استان کردستان را کالسیک هایسامانه در آب

 مربوط عوامل ،سامانه در زیاد فشار و اختالف خالصه، فشار نامناسب

ها بیان کردند. در آبپاش زیاد فاصله و سامانه رایزرهای و هاآبپاش به
 ایهای آبیاری بارانی و قطرهمزرعه با سامانه 21ای روی مطالعه

 برداریبهره ناظر عنوانبه آبیاری کارشناسان از عواملی مانند استفاده
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 آبیاری، لوازم مهیبدقیق،  اجرا، طراحی از بعد سال 4 مدت به حداقل

پمپاژ  ایستگاه صب، نشدهانجام طراحی با متناسب و دقیق اجرای
 محصول سامانه برای نوع مناسب ، انتخابسامانه مختص و جداگانه

 الزم آبیاری ساعت دور و دقیق مناسب، اجرای مشخص، فیلتراسیون

 مالکیت لوازم، میزان آب، کیفیت محصول، کیفیت هر برای

 زمان در داشت عملیات ، اجرایسامانه در مناسب برداران، فشاربهره

 برداران، میزانخاک، آموزش بهره ، نوعازیموردن مقدار هب و الزم

های از سامانه یبرداربهرهدر مدیریت  منطقه تحصیالت و امنیت
تشخیص داده شدند )اسالمی و کهنوجی،  مؤثر، فشارتحتآبیاری 

(. هر سامانه در شرایط مختلف اقلیمی و مدیریتی رفتارهای 6631
های پروژه هر منطقهت در دهد و نیاز اسمختلفی را نشان می

بکار  هاپروژهو نتایج آن در سایر  قرارگرفته، مورد ارزیابی اجراشده
های آبیاری گرفته شود. هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی سامانه

بارانی کالسیک ثابت در تعدادی از مزارع استان فارس و ارائه 
 است.های کاربردی برای ارتقاء عملکرد سیستم مذکور توصیه

 

 هاو روشمواد 
در تعدادی از مزارع  6694و  6696های این پژوهش طی سال

 بر اساس. درآمدهای مختلف استان فارس به اجرا شهرستان
 وخاکآبمدیریت  فشارتحتنظرخواهی از کارشناسان آبیاری 

های سازمان جهاد کشاورزی مزارع انتخاب گردیدند. شهرستان
شرایط آب و هوایی  باًیتقرف بودند و های مختلانتخابی از اقلیم

دادند. مزارع انتخابی در هر شهرستان دارای استان را پوشش می
متر  42ها از هم الگوی کشت غالب منطقه بود، حداقل فاصله آبپاش

برداری حداقل دو سال گذشته و بود، از اجرای سیستم آبیاری و بهره
با مراجعه به این  ق بود.بر هاآنانرژی مصرفی ایستگاه پمپاژ ثانویه 

تهیه  هاآنها تعدادی طرح انتخاب و سپس دفترچه طراحی شهرستان
هر طرح از  بردارانبهرهبا هماهنگی با  ازآنپسو مطالعه گردید. 

تعدادی مزرعه در هر  یتدرنهامزارع انتخابی بازدید صورت گرفت و 
 .شهرستان انتخاب و به شرح زیر مورد ارزیابی قرار گرفت

ابتدا یک ارزیابی کلی از تمام اجزاء سیستم به  پژوهشدر این 
در روی زمین با  اجراشدهتطابق طرح  ازلحاظلحاظ فنی )بررسی 

نقشه و دفترچه طرح(، هیدرولیکی، مدیریتی انجام شد. سپس با 
سامانه و مدیریت سامانه از  دربارهسواالتی حضور در مزرعه 

نامه نیاز به مشاهدات پرسش االتسؤپرسیده شد. برخی از  برداربهره
داشت مثل برق مصرفی، شعاع  یجزئگیری ای یا اندازهمزرعه

-اندازه. کنندیمکار  باهمپاشش، دبی آبپاش و تعداد آبپاشی که 

های مورد ارزیابی تر سامانهجهت بررسی دقیق شدهانجامهای گیری

بر اساس  ییهاشیآزماشامل  ،شودیمکه به آن ارزیابی کامل گفته 
انجمن مهندسین امریکا و استاندارد  6/662Sدستورالعمل شماره 

ISO15886-3:2004(E)  آوری بود. پس از اتمام آزمایش و با جمع
های ضریب یکنواختی های حاصل از آزمایش شاخصداده

 محاسبه شدند. (DU)آب و یکنواختی توزیع  (CU)کریستیانسن 
 

 نتايج و بحث
طراحی نشان داد،  یهادفترچهروی  شدهانجامنتایج بررسی 

ها و نسخه واحدی از سوی طراحان و مهندسین مشاور جهت اقلیم
نوع آبپاش  هاطرحبود. در تمامی  شدهارائهمختلف  یهاخاکبافت 

اتمسفر  2با فشار کارکرد  622انتخابی توسط طراحان آبپاش ویر 
مثلثی در باشد. تنها تفاوت در طراحی، استفاده از آرایش می

 بر اساسبودن این منطقه بود.  یزبادخ یلبه دلشهرستان اقلید 
تواند در شرکت سازنده آبپاش ویر، این نوع آبپاش فقط می کاتالوگ
اتمسفر کارکرد مناسبی داشته باشد.  2ای باالتر از فشار محدوده

فشار  عنوانبهبنابراین طراحان حداقل فشار کارکرد این آبپاش را، 
 سر آبپاش اعالم نموده و بر اساس آن طراحی را انجام داده زیاموردن

گرفتند در کل فشار بودند. از طرفی اگر فشار کارکرد را بیشتر می
یافت که باید از اتمسفر افزایش می 1پمپاژ سامانه به بیش از 

های کنونی که اتمسفر بجای لوله 62و  3فشار  باتحملهای لوله
این امر  ازآنجاکهکردند. دارند، استفاده میاتمسفر را  1تحمل فشار 

افزایش هزینه را به همراه داشت، بنابراین طراحی و اجرا  هاآنبرای 
در  تحملقابلبر اساس حداقل فشار کارکرد سامانه و حداکثر فشار 

بود و دامنه تغییرات چندانی برای سامانه  گرفتهانجامها طراحی لوله
ها با توجه به افت نابراین در تمامی طرحبود. بدر نظر گرفته نشده 

 بود. یازموردناتمسفر فشار  2/2متوسط حدود  طوربهمسیر 
بردارانی در بازدیدهای صورت گرفته، با تمامی کشاورزان و بهره

مورد ارزیابی قرار گرفت مصاحبه به عمل آمد و  هاآنکه مزرعه 
به عمل آمد. دقیق بازدید  صورتبهنامه تکمیل و از مزارع پرسش

است. نتایج  شدهارائه 6مشخصات مزارع مورد ارزیابی در جدول 
برداران ها نشان داد اکثر بهرهنامهاز اطالعات پرسش آمدهدستبه
سامانه آبیاری بارانی نسبت به آبیاری سطحی رضایت  نسبی از طوربه

داشته و اعالم نمودند که سامانه آبیاری بارانی باعث سهولت در 
. تغییر سامانه از آبیاری سطحی به شده استعملیات آبیاری  امانج

ای و آبیاری بارانی باعث کاهش مصرف آب در محصوالت علوفه
 کاهش مصرفمتوسط  طوربهشد.  یموردبررسصنعتی در کلیه مزارع 

درصد و در  21در شهرستان فیروزآباد  آب با تغییر سیستم آبیاری
 درصد بود. 66ممسنی  و در نورآباد 27شهرستان اقلید 
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-و عملکرد در مزارع منتخب در کشت کشت یرزتغییرات سطح 

ای و صنعتی قبل و بعد از اجرای آبیاری های شتوی )گندم( و علوفه
است. بر اساس نتایج  شدهارائه 2تا  6های سیستم بارانی در شکل

 بارندگی فراوان و افت یلبه دلدر منطقه نورآباد ممسنی  آمدهدستبه
کمتر سطح منابع آب زیرزمینی، در اثر اجرای سامانه آبیاری بارانی 
سطح زیر کشت افزایش یافت. در دو منطقه دیگر به سبب افت 

نسبت به قبل از  کشت یرزسطح  یباًتقربیشتر سطح آب زیرزمینی 
اجرای سامانه، ثابت )شهرستان اقلید( یا کاهش )شهرستان فیروزآباد( 

ایج نشان داد که اجرای سامانه آبیاری بارانی یافته بود. همچنین نت
درصدی عملکرد در مزارع کشت  64متوسط باعث کاهش  طوربه

 (.6است )شکل شتوی )گندم( شده 

 
 مشخصات مزارع مورد ارزيابی در استان فارس -1جدول 

 اقلیم روستانام  شهرستاننام  کد مزرعه ردیف
 ارتفاع از سطح دریا

 (m) 
 بافت خاک

6 F1 لوم 6662 معتدل بایگان فیروزآباد 

4 F2 سیلتی رسی 6432 معتدل دهنو فیروزآباد 

6 F3 لومی رسی سیلتی 6494 معتدل موشکان فیروزآباد 

2 F4 رسی لومی 6642 معتدل امین آباد فیروزآباد 

2 F5 سیلتی رسی 6664 معتدل نودران فیروزآباد 

1 F6 لومی رسی 4662 سرد خنجشت اقلید 

7 F7 لومی رسی 4673 سرد تیمارجان اقلید 

3 F8 سیلتی رسی لومی 4246 سرد بکان اقلید 

9 F9 لومی شنی 6264 گرم مال محمود نورآباد ممسنی 

62 F10 لوم 927 گرم تل مشکی نورآباد ممسنی 

66 F11 لومی رسی 6261 گرم تل کوشک نورآباد ممسنی 

 
زرعه، در سایر مزارع در یک م جزبهنشان داد  آمدهدستبهنتایج 

نگرفته و در  افزایش سطح زیر کشت محصوالت شتوی صورت
؛ است برخی از مزارع نیز کاهش سطح زیر کشت شتوی اتفاق افتاده

ای در نیمی از مزارع افزایش اما در کشت گیاهان صیفی و علوفه
(. یکی از دالیل افزایش 4است )جدول اتفاق افتاده  کشت یرزسطح 

آبیاری ناخواسته )بدون آگاهی امکان کم شتک یرزسطح 
که این کم  یاگونهبهاست،  یموردبررس( در مزارع بردارانبهره

آبیاری باعث کاهش عملکرد گندم، جو و ذرت در اکثر مزارع شده 
بود. فقط عملکرد چغندرقند دارای افزایش چشمگیری در منطقه اقلید 

 بود.
وان عدم رعایت تعلت کاهش در عملکرد محصوالت را می

، کم آبیاری، عدم پوشش مناسب بردارانبهرهبرنامه آبیاری از سوی 
سامانه  بادبرمخرب  یراتتأثمتر( و  41تا  4/67شعاع پاشش آبپاش )
صورت گرفته در  ییجوصرفه یلبه دل بردارانبهرهذکر کرد. البته اکثر 

مصرف آب، سطح زیر کشت خود را علیرغم کاهش آبدهی منابع 
درصد در کشت شتوی( و از  63و یا افزایش داده بودند )حدود  حفظ

 خود را افزایش داده بودند. درآمداین طریق 

 
سطح زير كشت محصوالت شتوي در مزارع مقايسه  -1شکل 

 منتخب قبل و بعد از اجراي سامانه آبیاري بارانی

اي و علوفهمحصول مقايسه سطح زير كشت محصوالت  -2شکل 

 رع منتخب قبل و بعد از اجراي سامانه آبیاري بارانیصنعتی در مزا
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مقايسه عملکرد محصوالت شتوي در مزارع منتخب قبل و  -3شکل 

 بعد از اجراي سامانه آبیاري بارانی

و صنعتی در  ياعلوفهمحصول مقايسه عملکرد محصوالت  -4شکل 

مزارع منتخب قبل و بعد از اجراي سامانه آبیاري بارانی

 
 

 یموردبررسنتايج ارزيابی كلی در مزارع  -2 جدول

 آب مصرفی
 (/ha3m) 

سطح زیر کشت 
(ha) 

 عملکرد محصول
 (ton/ha) 

محصول 
ای و علوفه

 صنعتی

سطح زیر کشت 
(ha) 

حصول معملکرد 
(ton/ha) 

محصول 
 شتوی

کد 
 مزرعه

 ردیف

 قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد

 F1 6 گندم 7 1 62 2 ذرت 62 3 6 6 63222 62646

 F2 4 گندم 2 2 72 622 ذرت 62 1 4 22 63222 3364

 F3 6 گندم 2 2 67 3 ذرت 62 1 6 2 63222 66421

 F4 2 گندم 7 2/1 62 62 ذرت 62 62 2 7 62222 3217

 F5 2 گندم 7 2 62 41 ذرت 62 9 2 63 62222 1233

 F6 1 گندم 3 2 3 3 چغندر 62 22 1 3 6222 3329

 F7 7 گندم 7 1 22 62 چغندر 22 72 7 22 62222 7222

 F8 3 گندم 7 1 22 62 چغندر 22 72 3 22 62222 7621

 F9 9 گندم 6 6 2 3/6 ذرت 7 2 9 3/6 69422 66772

 F10 62 گندم 2 7 2 3 ذرت 7 9 62 3 46222 64322

 F11 66 گندم 3 1 42/2 42/2 ذرت 2 2 66 42/2 62222 64266

 
های هیدرولیکی روی سامانه ازلحاظ گرفتهانجامای هارزیابی

دهد، در اکثر مزارع فشار مناسبی نشان می 6در جدول  یموردبررس
نشده  ینتأمبرای ایجاد دبی و شعاع پاشش مناسب بر سر آبپاش 

حداقل فشار موجود در دفترچه  بر اساسانجام طراحی  یلبه دلاست. 
مشکالتی  یلبه دلبرداران هرهبرخی از ب 622طراحی برای آبپاش ویر 
برداران مشاهده نموده بودند، از آبپاش آمبو که در مزارع دیگر بهره

پایین آوردن  کار ینابرای  هاآنکردند. یکی از دالیل استفاده می
فشار سامانه و جلوگیری از آسیب دیدن اتصاالت و بیرون زدن 

عبارتی طراحی رایزرها و شیر خودکارها از روی کمربندها بود. به 
است. همچنین عدم تخصیص  نشدهانجام یدرستبهفشار در سامانه 

جهت ایستگاه پمپاژ ثانویه در شهرستان نورآباد  یازموردنانرژی برق 
مستقیم پمپ درون چاه را  طوربهممسنی باعث شده که کشاورزان 

باال  یلبه دلبه سامانه وصل نموده و برای آبیاری استفاده نمایند. 
ن سطح ایستابی و عمق آب درون چاه انرژی مصرفی نسبت به بود

 هاآنپمپاژ از استخر ذخیره افزایش زیادی نداشته و این کار را برای 
پذیر نموده بود. در این مزارع افزایش دبی سیستم و کاهش امکان

 ها بود.برداری از سامانهفشار آب از نکات منفی در بهره
و  (CU)آبیاری بی یکنواختی توزیع از ارزیا آمدهدستبهنتایج 

متوسط این دو پارامتر در  طوربهنشان داد  (DU)یکنواختی نفوذ آب 
شهرستان فیروزآباد با توجه به امکان پمپاژ ثانویه کمتر از حد مجاز 

آبیاری بود. در این باشد که دلیل آن کمبود منابع آبی و انجام کممی
افزایش سطح زیر کشت دارند  برداران سعی بر حفظ وشهرستان بهره

 یرزمینیزتا بتوانند درآمد خود را ثابت نگهدارند. اما کاهش منابع آب 
شود و کشاورزان با افزایش تعداد آبپاش و کاهش می کار ینامانع از 
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در سطح  مشاهدهقابلزمان آبیاری سعی در برطرف کردن تنش 
و یکنواختی  (CU) یآبیاریکنواختی توزیع مزرعه را دارند. مقادیر 

در شهرستان نورآباد که امکان پمپاژ ثانویه وجود  (DU)نفوذ آب 
باشد، کمتر نداشت از شهرستان اقلید که دارای پتانسیل باد شدید می

 ییکارادهد پمپاژ ثانویه نقش مهمی در بود. این نتیجه نشان می
و  ضریب یکنواختی کریستیانسنمتوسط  یطورکلبهسامانه دارد. 

 12و  71در سطح استان برابر  یموردبررسختی نفوذ در مزارع یکنوا

در غالب  که آن استبیانگر  6در جدول  شدهارائهدرصد بود. نتایج 
کمتر از  (CU)برداری مقادیر ضریب یکنواختی های مورد بهرهسامانه

 ,Merriam and Kellerشده توسط مریام و کلر )مقادیر توصیه

علت این امر کمبود فشار و دبی  (.CU≤%87≥81%( است )1978
 های مذکور بود.برداری سامانهها و ضعف در مدیریت بهرهآبپاش

 

 
 یموردبررسنتايج ارزيابی فنی و هیدرولیکی مزارع  -3جدول 

 کد مزرعه ردیف
 فشار سر آبپاش

(bar) 
 دبی خروجی آبپاش

(l/s) 
متوسط شعاع پاشش 

(m) 
CU 

)%( 

DU 

)%( 

6 F1 2/6 46/4 4/46 73 17 

4 F2 7/4 92/6 4/67 27 26 

6 F3 2/6 23/4 2/46 34 76 

2 F4 2/6 22/4 6/42 36 17 

2 F5 6 94/6 1/67 13 22 

1 F6 2 37/4 2/41 32 76 

7 F7 2/6 26/4 46 72 29 

3 F8 2/6 64/4 4/44 73 13 

9 F9 2/6 64/4 2/67 76 13 

62 F10 7/4 32/6 4/69 72 12 

66 F11 2 67/4 2/42 32 73 

 

 هاشنهادیپگیري و نتیجه
فشار از الزامات اجرایی سامانه  نیتأمداشتن پمپاژ ثانویه و  -

 باشد.آبیاری بارانی کالسیک می

های طراحی رعایت های آبیاری باید بر اساس دفترچهشیفت -
 شود.

های الزم است منطبق با اقلیم هر منطقه و بافت خاک آبپاش -
های یکسان برای تمامی برد آبپاشطرح انتخاب شوند و از کار

 مزارع پرهیز شود.

در بیشتر مزارع محل اتصال رایزر به الترال نشت آب مشهود  -
بود. توجه به  مشاهدهقابلبود و کنار شیر خودکارها آب ماندگی 

های آبیاری بارانی توصیه اتصاالت در سامانه گونهنیاکیفیت 
 شود.می

های ید بیش از تعداد آبپاشهای در حال کار نباتعداد آبپاش -
طراحی )مجاز( باشد تا شاهد افت فشار در باله و خطوط اصلی و 

 فرعی نباشیم.

مدیریت آبیاری الزم است بر اساس دفترچه طراحی باشد تا  -
 ها بر اساس اهداف طراحی باشد.الگوی پاشش آبپاش

های آبیاری بارانی مورد متوسط تلفات باد بردگی در سامانه -
درصد بود. برای کاهش تلفات تبخیر، توجه به اقلیم  61ی ارزیاب

های منطقه در طراحی و آبیاری در ساعات بدون باد و زمان
 شود.خنکی از روز توصیه می

های نوین مانند آبیاری بارانی کاهش از هدف از آبیاری با روش -
آرایش  ازنظرتلفات تبخیر و کم آبیاری است. مدیریت سامانه 

عات آبیاری، فشار مناسب سیستم و ... باید با دقت ها، ساآبپاش
 انجام شود.

های بر بودن و مصرف باالی انرژی در سامانهبا توجه به هزینه -
گیری برای اجرای آن در یک آبیاری بارانی هنگام تصمیم

منطقه بایستی پارامترهای اقلیمی و منبع آبی در اولویت بررسی 
 باشند.

ی مذکور باید یکپارچه و تحت هاسامانه تحت پوششاراضی  -
 مالکیت یک نفر و یا یک شرکت باشد.

 مدیریت آبیاری باید در اختیار یک نفر و یا یک شرکت باشد. -
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Improvement of Solid Set Sprinkler Irrigation System Performance in Fars Province 

 
S.E. Dehghanian1*, H. Dehghanisanij4 and M.M. Nakhjavanimoghaddam3 

 

Abstract 
In recent years, due to the rapid growth of solid set sprinkler irrigation system with moving sprinklers, it is 

necessary to continuously evaluate and monitor the implemented systems and use the results to improve their 

performance in the country. In this study, the performance of a solid set sprinkler irrigation system was evaluated in the 

number of farms of Fars province. Based on experimental data, changing the system from surface irrigation to sprinkle 
irrigation reduced water consumption by 42% in the field products, and increased cropping area in region which were 

not under water stress. Most of the farms were located in windy areas, and the average wind drift loss was 16%. The 

Average amount of Christiansen uniformity (CU) was 63%. According to the distribution uniformity values, evaluated 

systems were classified in the three levels of unacceptable, poor, and as relatively good. The average amount of PELQ 

was 52% which was at unacceptable level. In general, the weakness in the design, implementation and management of 

selected systems were the reasons for the low values of measured parameters. Which can be specifically referred to as; 

irrigation in a windy climate, using of the number of sprinklers more than the design limits, using of two or three 

sprinklers on each wing, low quality of equipment. Considering the mentioned issues was recommended to improve the 

performance of irrigation system. 

 

Keywords: Efficiency, Solid Set, Sprinkler, Uniformity. 
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