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چكيده
موضوع بهر وري و بازد آبياري ،کانون توجه بيشترين موضوعات مرتبط با آب است .استفاد از سيستمهاي آبياري باراني ،عاالو بار
آسان تر کردن آبياري و خودکار کردن آن ،روشي است براي بهبود يکنواختي و بازد کاربرد آب که در نهايات سابب صارفهجاويي در
مصرف آب و افزايش توليد محصول خواهد شد .در اين تحقيق چهار سيستم آبياري بااراني (کالسايک ثابات باا آبتااش متحارک) در
شهرستان خرمآباد به عنوان نمونه انتخاب و ارزيابي شد .مقادير بازد کاربرد ،بازد ترکيبي ،بازد پتانسيل کاربرد ،باازد واقعاي کااربرد
آب و کفايت آبياري در سيستمهاي کالسيک ثابت بهترتياب  45/71 ،47/21 ،59/86 ،56/82و  81/64درصاد محاسابه شاد .متوساط
تلفات پاششي و نفوذ عمقي بهترتيب در سيستمهاي کالسيک ثابت  13/2و  30/09درصد بهدست آمد .پارامترهاي محاسبهشاد کمتار
از حد انتظار بود .همۀ سيستمها داراي بازد کاربرد و ترکيبي اندک بودند .زياد بودن تلفات ،سبب کاهش بازد کاربرد و بازد ترکيباي
شد .در يک سيستم ،آبياري کامل صورت گرفت و در بقيۀ مزارع بهعلت وقوع پديدۀ کمآبياري ،بازد واقعي و باازد پتانسايل کااربرد
برابر شد.
كلیدواژهها :بازد پتانسيل کاربرد ،بازد ترکيبي ،بازد کاربرد ،بازد واقعي کاربرد ،کفايت آبياري.
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 .1مقدمه

حرارت هوا بر مقدار تبخيار آب پاششاي در سيساتمهااي

علم کشاورزي بهجهت صرفهجويي در مصرف آب ،بهباود

آبياري باراني بررسي شد .در اين تحقيق با ثابت نگه داشتن

بازد آبياري و همچنين از بين باردن تلفاات آب ناشاي از

ساير شاخصهاي مؤثر بر تبخير ،نشان داد شد کاه تبخيار

نفوذ و تبخير ،به سيستمهاي آبياري تحت فشار روي آورد

از آب آبتاشها بهصورت تابعي لگاريتمي وابسته به درجاۀ

است ( .)3بازد کاربرد آب در سيستمهااي آبيااري بااراني

حرارت هوا است .اين وابستگي باهگوناهاي اسات کاه باا

قبل از هر چيز به مقدار تلفات تبخير و باد وابسته اسات و

افزايش دماي هوا از  21به  27درجۀ سانتيگاراد ،تبخيار از

سرعت باد و کمبود فشار بخار ،مهمترين عوامال ماؤثر بار

 4/15به  7/73درصد افزايش يافت (.)7

درصد تلفات تبخير و بادبردگي است ( .)4عوامل ماؤثر بار

در آبياااري باااراني ،ارزياابي تلفااات جااتآب بااهدلياال

بازد کاربرد سيستم هاي آبيااري بااراني عباارت اسات از:

وضعيت محيطي ،شاخص مهمي از عملکرد سيستم در نظر

فشار آبتاش ،تغييرات فشار در سيستم ،دبي ،قطر خي شد

گرفته ميشود ( .)8در تحقيقي ،سرعت باد و رطوبت نسبي

و فاصلۀ آبتاشها ،الگوي توزياع آب آبتااش ،زاوياۀ جات

از متغيرهاي مهم مؤثر بر تلفات تبخير و بادبردگي بيان شد

خروجي ،سرعت و جهات بااد ،خصوصايات نفوذپاريري

(.)14

خاک ،شدت پخش آبتاش و عوامال ماديريتي نظيار زماان

با ارزيابي سيستم هاي آبياري باراني اجراشد مايتاوان

آبياري ،کمبود رطوبت خاک در زماان آبيااري و نگهاداري

سط موفقيت اين سيستم ها را تعياين کارد و راهکارهااي

سيسااتم ( .)10آبياااري در شااب و اسااتفاد از ماشااينهاااي

عملي براي بهبود بازد آبياري اين سيستمها و پيشنهادهايي

آبياري نظير سيساتم دوراناي باهجااي سيساتمهااي ثابات

براي سيستمهاي آتي بيان کارد .هادف از مطالعاۀ حاضار،

موجب کاهش تلفات تبخير و باد به حدود نصف يا دوسوم

ارزيابي و بررسي بازد آبياري سيستمهاي باراني کالسايک

ميشود (.)11

ثابت اجراشد در شهرستان خرم آباد و معرفي راهکارهااي

در تحقيقي در خصو

تلفات تبخيار و باادبردگي در

عملي براي بهبود بازد آبياري اين سيستمها است.

وضعيت اقليمي نيمهخشک (ساراگوساي اساتانيا) ،متوساط
تلفات تبخير و باد براي مذموعۀ ثابت در طي آبيااري روز

 .2مواد و روشها

و شب باهترتياب  15/4و  8/5درصاد ،و متوساط تلفاات

شهرسااتان خاارمآباااد مرکااز اسااتان لرسااتان و باازرگتاارين

تبخير و باد براي الترالهاي متحرک  9/8درصاد در روز و

شهرستان استان هم بهلحاظ جمعيت و هم از نظر مسااحت

 5درصد در شب بود و قطر نازل و قطر قطر ها ،مهمتارين

است که بين مدارهاي  47درجه و  41دقيقه تا  48درجه و

متغيرهاي سيستم آبياري مؤثر بر درصد تلفات تبخير و بااد

 57دقيقۀ طول شرقي و  32درجه و  56دقيقه تا  33درجاه

گزارش شد (.)12

و  51دقيقۀ عرض شمالي قرار دارد .شهرستان خرمآبااد باا

در پووهشي ديگر ،مهمترين متغيرهاي اقليمي ماؤثر بار

وسعت  4935کيلومتر مربع از شمال به شهرستانهاي دلفان

درصد تلفات تبخير و باد را ،سرعت بااد ،درجاۀ حارارت

و سلسله ،از جنوب به شهرستان انديمشک از توابع اساتان

هوا ،رطوبت نسبي و کمبود فشار بخاار گازارش کارد اناد

خوزسااتان و شهرسااتان پلاادختر ،از غاارب بااه شهرسااتان

( .)13تلفااات تبخياار و باااد کمتاار از  20درصااد ،حالاات

کوهدشت و از شرق به شهرساتانهااي بروجارد ،دورود و

استاندارد به شمار رفته است ( .)15در پووهشي اثار درجاۀ

اليگودرز محدود است .مرکز آن شهر خرمآباد است؛ شهري
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که در ميان کو هاي فرعي زاگرس محصور شاد و ارتفااع

مرکزي خرمآباد ارزيابي شد .مزرعاههااي بررسايشاد در

آن از سط درياا  1171متار اسات .در شاکل  1محادودۀ

بخش مرکزي خرمآباد واقع شد اند .مشخصات سيستمهاي

جغرافيايي خرمآباد نشان داد شد است.

آبياري مطالعهشد در جدول  1ارائه شد است.

در اين تحقيق چهار سيساتم آبيااري بااراني در بخاش

شکل  .1موقعیت جغرافیایی شهرستان خرمآباد و محدودۀ تحقیق

جدول  .1مشخصات سیستمهای آبیاری بارانی مورد مطالعه
كد

مساحت منبع

تعداد لولههای جانبی یا

فواصل آبپاشها

مدل

(هکتار) آب

آبپاش درحال كار

(متر×متر)

آبپاشها

چا

4

25×25

AMBOO

5

25×25

KOMET

25×25

AMBOO

25×25

VYR

منطقه

نوع سیستم

محصول

AW1

سراب پرد

کالسيک ثابت

گندم

3/5

AW2

حسنآباد

کالسيک ثابت

ذرت

9/5

چا

AW3

قناتآباد

کالسيک ثابت

يونذه

8

چا

4

AW4

سراب پرد چاهي

کالسيک ثابت

گندم

6

چا

5

سیستم
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 .3شاخصهای ارزیابی

در اين پووهش ،ابتدا با توجاه باه توپاوگرافي مزرعاه،
محلي براي اجراي آزمايش انتخاب شد که تاا حاد امکاان

کردهاند:
بازده کاربرد ربع پایین 1را بهصورت زیر تعریف 

فشار متوسط سيستم در آنذا اتفاق ميافتاد .بناابراين ساعي
شد از لولههاي جانبي کاه در وساط مزرعاه وجاود دارناد
انتخاب شود .ست

 100

()1

Zr,la
D

AELQ 

مکاني بر روي لوله هاي جانبي انتخاب

در این رابطه : Zr,lq ،متوسط عمق آب در اراضيای که

شد که داراي فشار متوسط در طول لولۀ جانبي بااشاد (.)9

کمترین آب را دریافت کردهاند (متوسط یکچهارم کمترین

از تعيين محل مناسب اجراي آزمايش ،مساحت بين دو

عمقهای آب جمعآوریشده در قوطيها در شبكۀ

آبتاش مورد نظر تا آبتاشهاي بعدي با استفاد از متر نواري

محاسباتي)(میليمتر)؛ و  :Dمتوسط عمق آب آبیاری

و مي هاي چوبي به فواصل  3×3متري شبکهبندي شد (.)6

(اندازهگیریشده از سر نازل آبپاش)(میليمتر) است .این

در نهايت قوطيهاي جماعآوري هاماناداز و يکساان باه

فرمول زماني استفاده ميشود که  Zr,lq ≤ SMDباشد .در

ارتفاع  12سانتيمتر و قطر داخلي  9/6سانتيمتر در تماامي

غیر این صورت  SMDبهجای  Zr,lqدر صورت کسر فوق

نقاط شبکه قرار داد شد .همۀ قوطي ها بعد از قرار گارفتن

قرار ميگیرد .مقدار آبي که باید به خاك داده شود تا

در محل خود (شکل  ،)2قبل از بهکار اناداختن آبتااشهاا،

رطوبت خاك به ظرفیت زراعي برسد کمبود رطوبت خاك

کنترل شدند تا کامالً عمودي باشند و پوشش گياهي اطراف

 SMDنام دارد.

پ

مانع ورود آب بهداخل آنها نشود .ست

آبتاشها شروع باه

بازد پتانسيل ربع پايين 2را بهصورت رابطۀ ( )2تعريف

کار کردند و بعد از گرشت دستکم يک ساعت و بسته به

کرد اند.

شاارايط تااا دو ساااعت ( ،)9بالفاصااله حذاام آب داخاال

 100

()2

قوطي ها با استفاد از استوانۀ مدرج انداز گيري و يادداشت

ZlqMAD
DMAD

PELQ 

در اين رابطاه : Zlq,MAD ،متوساط کمتارين رباع عماق

شد.

نفوذکرد است (متوسط يکچهارم کمترين عماقهااي آب
جمع آوريشد در قوطي ها در شبکۀ محاسباتي) (ميلي متر)
زماني که برابر با  3MADباشد؛ و  :DMADمتوسط عمق آب
به کااربرد شاد (اناداز گياريشاد از سار ناازل آبتااش)
(ميليمتار) زمااني کاه = MAD

 SMDاسات (:MAD .)9

کمبود رطوبت مذاز ماديريتي اسات کاه براسااس گياا و
وضعيت محيطي انتخاب مي شود ( .)13محدودۀ  65تاا 85
درصد در آبياري باراني باراي باازد پتانسايل کااربرد رباع
پايين توصيه شد است (.)9
1. Application Efficiency in low Quarter
2. Potential Efficiency in low Quarter
3. Maximum or Management Allowable Deficit

شکل  .2آرایش قوطیهای جمعكننده در سیستم آبیاری
بارانی كالسیک ثابت
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بهدليل اختالف فشاار در هرياک از سيساتمهاا ،باازد

دريافت ميکند ( .)5،9با اين تعرياف ،کفايات رباع پاايين

پتانسيل کاربرد و بازد واقعي کاربرد مربوط به کل سيستم،

کوچکتر از يک نشاندهندۀ کمآبياري و کفايت ربع پاايين

کمتر از مقادير آنها براي بلوک آزمايش اسات .ازايان رو از

بزرگتر از يک نشاندهندۀ آبياري بيش از حد است (.)5
در آبياري باراني ،بخشي از آب تخلياهشاد باهوسايلۀ

روابط زير براي محاسبۀ بازد پتانسيل کاربرد و بازد واقعي

سيستم آبياري ،به تاجپوشش گيا نميرسد که تلفات تبخير

کاربرد مربوط به کل سيستم استفاد شد.
()3

AELQs = (1 - ER) × AELQ

()4

PELQs = (1 - ER) × PELQ

و بادبردگي 2ناميد ميشود ( .)12در آبياري بااراني تلفاات
تبخير و باد از اختالف بين مقدار آب تخليهشد از آبتاشها
و مقدار آب جمعشد در قوطيهاي اناداز گياري تخماين
زد ميشود ( .)13تلفات تبخير و باد نيز براي هار کادام از

دراين رابطاه :PELQS ،باازد پتانسايل کااربرد در کال

سيستم هاي مورد ارزيابي با استفاد از رابطۀ ( )7بر حساب

سيسااتم (درصااد)؛  :AELQSبااازد واقعااي کاااربرد در کاال

درصد محاسبه شد.

سيستم (درصد)؛ و :ERضريب کااهش باازد اسات کاه از

()7

رابطۀ  5بهدست ميآيد.
() 5

)0/2 × (Pmax - Pmin
Pmean

= ER

در اين رابطه :WDEL ،تلفات تبخير و بااد بار حساب
درصد؛  :Drعمق آبيااري (اناداز گياريشاد از سار ناازل

در اين رابطه  :Pmean , Pmax , Pminبهترتيب حداقل فشاار،

آبتاش) (ميليمتر)؛ و ̅
 :Dمتوسط عمق آبياري جمعشاد در

فشار متوسط و حداکثر فشاار سيساتم (اناداز گياريشاد

قااوطيهااا در شاابکۀ محاسااباتي)(ميلاايمتاار) اساات (.)6

توسط فشارسنج و لولۀ پيتو متصل به آن)(بار) است (.)1

پووهش ها نشان مي دهاد کاه در وضاعيت هااي اقليماي و

کفايت ربع پايين 1بهصاورت رابطاۀ ( )6تعرياف شاد

عملکردي متفاوت ،تلفات تبخير و باد از حداقل ممکن تاا

است.
()6

D D
WDEL  r
 100
Dr

 40و حتي  50درصد متغير بود است (.)13
× 100

Zlq
Zreq

کفايت آبياري ( 3)ADirrو کفايت ربع پايين ( )ADlqباا

= ADlq

استفاد از دو فرمول زير بار حساب درصاد باراي مازارع

در اين رابطه :Zlq ،ميانگين عمق کمترين رباع (متوساط
يااکچهااارم کمتاارين عمااقهاااي آب جمااعآوريشااد در

محاسبه شد.

قوطيها در شبکۀ محاسباتي) (ميليمتر) و  Zreqعمق آبياري

()8

× 100

N1

= ADirr

N
در اين رابطه :N1 ،تعداد قوطيهايي مورد آزماايش کاه

مورد نياز (برابر با  )SMDاست .اگر  Zlqمعيار برنامهريازي
آبياري باشد ،مدت زمان آبياري مناسب به کفايت ربع پايين

آب جمعشد در آنها بيشتر يا مساوي با  SMDاست؛ و :N

برابر با  100درصد منذر مي شاود .در ايان حالات حادود

تعداد کل قوطيهاي مورد آزمايش بود است.

يک هشتم مزرعه آب کمتري نسبت به ميانگين کمترين ربع

2. wind and evaporation losses
3. Adequacy irrigation

1. Adequacy irrigation in low Quarter
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Dlq

ترکيبي ( 2)ECبا استفاد از فرمول زير ،بار حساب درصاد

× 100
()9
SMD
تلفات نفوذ عمقي )DP( 1نيز براي هار کادام از مازارع
= ADlq

محاسبه شد.
()13

با استفاد از دو فرمول زير براي دو حالت آبيااري کامال و

بازد کاربرد ( 3)AEنياز باراي هار کادام از مازارع باا

آبياري ناقص برحسب درصد محاسبه شد:

استفاد از دو فرمول زير باراي دو حالات آبيااري کامال و

الف) آبیاری كامل
D  SMD
 100
Dr

()10

EC = (1 – DP) × (1 – WDEL) × 100

آبياري ناقص بر حسب درصد محاسبه شد.
DP 

الف) آبیاری كامل
()14

ب) آبیاری ناقص

× 100

S
MD
Dr

= AE

()11
× 100

)VZ1 – (SMD × ADirr × Sl × Sm

ب) آبیاری ناقص

=DP

q × Tirr

در اين رابطه :q ،دبي متوسط آبتاش (انداز گيري توسط

()15

يک ررف  20ليتري مدرج ،کرونومتر و چند قطعه شايلنگ

× 100

با قطرهاي مختلف (متناسب با قطر نازلهاي آبتااش)(متار
مکعب بر ثانيه)؛  :Tirrمدت زمان آبياري (ثانيه)؛  :S1فاصالۀ

مکعب) در منطقهاي است که آبياري ناکافي بود است.

لولههاي فرعي از يکديگر روي لولۀ اصلي (متر) و  VZ1کل

()16

حذم آب نفوذکرد ( )m3در منطقهاي است کاه بيشاتر ياا
مساوي با  SMDآب خورد است و از فرمول زير محاسابه

يااک از قااوطيهاااي جمااعآوري آب پوشاايد شااد اساات

VZ1  i 1

i:Di SMD

()N1 × 100؛ و  :Diعمق آبياري جمعشاد در قاوطي هاايي
است که کمتر يا برابر از مقدار  )SMDهستند (.)2

در اين رابطه :Ai ،درصد مساحتي است که توساط هار
يااک از قااوطيهاااي جمااعآوري آب پوشاايد شااد اساات

 .4نتايج و بحث

()N1 × 100؛ و  :Diعمق آبياري جماعشاد در قاوطي هااي
مورد آزمايش است که بيشتر از مقدار  SMDاست .پا

𝑁∑ = 𝑖𝑍𝑉
𝑚𝑆 × 𝑙𝑆 × ) 𝑖𝐴 × 𝑖𝐷(𝐷𝑀𝑆≤ 𝑖𝐷 𝑖

در اين رابطه :Ai ،درصد مساحتي است که توساط هار

ميشود:
()12

q × Tirr

= AE

در اين رابطه :Vzi ،کل حذام آب نفاوذکرد (متار

آبتاشها از يکاديگر روي لولاۀ فرعاي (متار) :Sm ،فاصالۀ

(Di  Ai )  S1  Sm

(SMD × ADirr × Sl × Sm) + VZi

 .1. 4نتايج و بحث مربوط به سيستم آزمايشي AW1

از

چنانکه در شکل  2مشاهد مي شود ،تلفات آبياري در ايان

محاسبۀ تلفات تبخير و بااد و تلفاات نفاوذ عمقاي ،باازد

سيستم زياد و حادود  43درصاد باود اسات کاه حادود
2. Combination fficiency
3. Application Efficiency

1. deep percolation losses
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 30/08درصد آن ،تلفات نفوذ عمقي و  12/9درصد تلفات

بودن تلفات نفوذ عمقي در اين سيساتم اسات .کام باودن

تبخير و بادبردگي است .همچنين از آنذا که بازد ترکيباي،

بازد کاربرد و باازد ترکيباي در ايان سيساتم باا افازايش

بيانگر اثر ترکيباي تلفاات تبخيار و بااد و نفاوذ عمقاي در

کفايت ربع پايين همرا بود است و بنابراين براي اصاال

آبياري باراني است ،اين سيستم بازد ترکيبي اندکي داشاته

سيستم بايد تلفات را کاهش داد تا بتوان به باازد بيشاتري

است.

دست يافت .با انتخاب زمان و دور آبياري مناسب و آبياري

بازد کاربرد آب نيز که نشاندهندۀ درصد ذخير شادن

کافي ،ميتوان بازد واقعي کاربرد را تا حد باازد پتانسايل

آب کاربردي براي استفادۀ گيا در ناحياۀ ريشاۀ آن اسات،

ارتقا بخشيد .بازد پتانسيل کاربرد ربع پاايين ايان سيساتم،

بهدليل زياد بودن تلفات آبياري مقادار کماي داشاته اسات

خيلي کم بود و پريرفتني نيست که نشاندهندۀ مشاکالت

(شکل  .)3شکل  6نشان ميدهد که در اين مزرعه ،آبيااري

طراحي است .فشار نامناسب و تغييرات بيش از حد مذااز

بهصورت کامل صورت گرفته و کفايت آبيااري مناساب و

آن نمونهاي از اين مشاکالت اسات .اتصااالت لولاههاا در

حدود  97درصد است .در بيشتر نقااط مزرعاه ،عماق آب

مواردي آب بندي نبود و نشتي آب از اتصاالت در بازديدها

آبياري بيش از کمبود رطوبت خاک در زمان آبيااري باود

مشاهد شد ،که علت آن ،بهطور کلي کهنگي و فرساودگي

است

اتصاالت و نصب نامطلوب آنها بود است کاه در صاورت
خرابي ،بايد تعمير يا تعويض شوند.

بايد توجه داشت که مريام و کلر ( )1978محادودۀ 65
تا  85درصد را در آبياري باراني براي بازد پتانسيل کاربرد

 .2. 4نتايج و بحث مربوط به سيستم آزمايشي AW2

ربااع پااايين توصاايه کاارد انااد .چنانچااه مقاادار  PELQدر

چنانکه در شکل  3مشاهد ميشاود ،حادود  36درصاد از

مزرعااهاي کاام باشااد احتماااالً دو مشااکل وجااود دارد.1 :
نادرستي طراحي و اجرا؛  .2ناقص باودن ماديريت بهار -

آب به کاررفته در اين سيستم ،صرف تلفات آبياري شد که

برداري سيستم ،کاه در ايان صاورت مايتاوان سيساتم را

کمتر از بقيۀ سيستم ها است .بهدليل کم بودن تلفات آبياري

اصال کرد .در اين سيستم مقادير  AELQو  PELQکمتار

در اين سيستم ،بازد ترکيبي و بازد کاربرد ،مقادير بهنسبت

از مقااادير پيشاانهادي کلاار و مريااام اساات (شااکل )4کااه

خوبي را در مقايسه با ساير سيستم ها باه خاود اختصاا

نشاندهندۀ مشاکالت طراحاي و اجاراي ناصاحي اسات.

داد اند (شکل  .)4تلفات نفوذ عمقي عليرغم کمآبياري در

همچنين شکل  5نشان ميدهد که کفايت ربع پايين بيش از

اياان سيسااتم ،کاام و تلفااات رواناااب  26/12درصااد بااود.

 100درصد است .که نشاندهندۀ آبياري بيش از حد است.

همچنين شدت خروجي آبتااشهاا بايش از سارعت نفاوذ

بيشتر بودن ايان عادد از  100نماياانگر تلفاات عمقاي در

خاک بود که سبب ايذاد رواناب ميشود و بايد نوع آبتاش

سيستم است که حدود  30درصد بود است.

تغيير کند و فشار کارکرد آبتاش کم شاود .در شاکل  6نياز
منحني کفايت آبياري سيستم رسم شد اسات .ايان شاکل

 .1. 1. 4راهکارهای اصالح سیستم AW1

نشان مي دهد که در اين سيستم آبياري نيز بهصورت کامال

بازد کاربرد و بازد ترکيبي ،اندک بود که علات آن ،زيااد

صورت نگرفته و کفايت آبياري  56درصد است.
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50
40

تلفات تبخیر و باد

20

تلفات نفوذ عمقی

10
AW3

AW4

AW2

AW1

تلفات(درصد)

30

0

مزارع مورد مطالعه

شکل  .3نمودار تلفات آبیاری در سیستمهای بررسیشده
70

راندمان واقعی کاربرد سیستم

۶0
40

راندمان پتانسیل کاربرد سیستم

30
20

راندمان کاربرد
راندمان ترکیبی

راندمان(درصد)

50

10
AW3

AW4

AW2

AW1

0

مزارع مورد مطالعه

شکل  .4نمودار بازده در سیستمهای بررسیشده

AW1

محدوده توصیه شده

AW2

AW4

0

راندمان پتانسیل کاربرد سیستم راندمان واقعی کاربرد سیستم
پارامترمحاسبه شده

شکل .5شاخصهای محاسبهشده بههمراه مقادیر توصیهشدۀ آنها
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120
100

کفایت آبیاری

۶0

کفایت ربع پایین

40

کفایت(درصد)

۸0

20
AW4

AW3

AW2

AW1

0

مزارع مورد مطالعه

شکل  .6نمودار كفایت آبیاری مزارع بررسیشده

در اين سيستم کفايت ربع پايين حدود  70/6درصد بود

 .3. 4نتايج و بحث مربوط به سيستم آزمايشي AW3

و اختالف اين عدد از  100نشاندهندۀ ميزان کمآبيااري در

تلفات در اين سيستم حدود  56درصد اسات کاه متوساط

اين مزرعه است .ازاينرو بهعلت پديدۀ کامآبيااري ،باازد

تلفات نفوذ عمقي حدود  47درصد را شامل مايشاود و 9

کاربرد آب در ربع پايين ،برابر با مقادار پتانسايل آن اسات

درصد ديگر آن را تلفات تبخير و بادبردگي تشکيل ميدهد

(شکل  .)4بازد پتانسيل کاربرد ربع پايين اين سيستم خيلي

(شکل  .)3در اين سيستم بازد کاربرد و بازد ترکيبي بسيار

کم بود و پريرفتني نيست.

کم است (شکل  .)6بهعلت عدم طراحي يا اجراي صاحي ،
بازد پتانسيل کااربرد رباع پاايين نياز بسايار کام اسات و

 .1. 2. 4راهکارهای اصالح سیستم AW2

پريرفتني نيسات (شاکل  .)4منحناي کفايات آبيااري ايان

کم بودن بازد پتانسيل کاربرد ربع پايين به علت مشاکالت

سيستم که در شکل  9رسم شد است نشاان مايدهاد کاه

طراحي و اجرا است ،اما با توجه به بازديدهاي بهعملآماد

آبيااري بهصاورت کاماال صاورت نگاارفته ،اماا کفايات

ميتوان گفت در اين سيستم ،ساهم مشاکالت ماديريتي و

آبياري مناسب و حدود  86درصد است.

بهر برداري در کم بودن  PELQبيشتر از مشکالت طراحاي
و اجرايي بود اسات .از مشاکالتي کاه در بازدياد از ايان

 .1. 3. 4راهکارهای اصالح سیستم آزمایشی AW3

سيستم مالحظه شد ميتوان به مديريت نامناسب در مزرعه

بازد پتانسيل در اين سيستم کم باود اسات کاه دليال آن

و نداشتن دانش کافي دربارۀ نياز آبي و عدم استقرار بهموقع

طراحي و اجراي نامناسب و کم بودن فشار کارکرد سيساتم

آبتاشها در مکان مناسب ،استفاد از تعداد آبتاشهايي بيش

است .دليل کم بودن بازد کاربرد و باازد ترکيباي در ايان

از ررفيت سيستم و عمود نبودن پايۀ آبتاشها اشاار کارد.

سيستم ،وجود تلفات در سيستم اسات .اخاتالف فشاار در

بااراي افاازايش کفاياات آبياااري در سيسااتم ماايتااوان دور

کل سيستم نيز زياد بود و عالو بار آن ،باهدليال اساتهالک

از آن ماادت زمااان اسااتقرار

سيستم و قديمي بودن آن ،تلفات آب در مسير لوله ،بهويو

آبتاشها را نيز اصال کرد تا باه کفايات و باازد بيشاتري

در محل اتصاالت ،براي مثال در محل اتصاال پاياۀ آبتااش

دست يافت.

وجود داشت و اين مسئله نيز سبب اختالف فشار در طاول

آبياااري را کاااهش داد و پ ا
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لولۀ جانبي شد .با کااهش تلفاات ،جلاوگيري از تغييارات

است .براي ارائۀ نحوۀ مديريت آبياري به غير از شاخصهاي

فشار و تنظيم فشار در سيساتم مايتاوان باازد پتانسايل و

بازد پتانسيل و بازد واقعي کاربرد ،منحني کفايت آبياري نيز

کاربرد بهتري را انتظار داشت.

ترسيم شد .چنانکه منحني کفايت آبياري در شکل  10نشاان
ميدهد ،در مزرعه آبيااري کمتار از نيااز صاورت گرفات و

 .4. 4نتايج و بحث مربوط به سيستم آزمايشي AW4

تلفات نفوذ عمقي در سيستم  32/6درصد محاسبه شد.

چنانکه در شکل 3مشاهد مي شاود تلفاات آبيااري در ايان
سيستم حدود  37درصد باود اسات .ساهم زياادي از ايان

 .1. 4. 4راهکارهای اصالح سیستم آزمایشی AW4

مقدار به نفوذ عمقي آب تعلاق دارد ( 33درصاد) .همچناين

با کاهش تلفات نفوذ عمقي در اين سيستم ميتوان به بازد

بهدليل زياد بودن تلفات آبياري در اين سيستم ،بازد ترکيباي

کاربرد و بازد ترکيبي بهتري رسيد ،اما بايد توجاه داشات

داد اناد

که کاهش تلفاات نفاوذ عمقاي باياد همزماان باا افازايش

(شااکل  .)4در اياان سيسااتم آبياااري کمتاار از نياااز صااورت

يکنواختي توزيع آب در مزرعه صورت پاريرد تاا کفايات

مي گرفت ،بنابراين بازد واقعي با بازد پتانسيل کااربرد رباع

آبياري افزايش يابد.

و بازد کاربرد مقادار کماي را باه خاود اختصاا

پايين بلوک آزمايش برابر بود و  59/33درصد محاسبه شاد

شکل  .7منحنی كفایت آبیاری سیستم

AW1

شکل  .8منحنی كفایت آبیاری سیستم

AW2
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شکل  .9منحنی كفایت آبیاری سیستم

AW3

شکل  .10منحنی كفایت آبیاری سیستم

AW4

 . 5نتيجهگيری

همچنين بررسيها و بازديدهاي انذامگرفته در اين پاووهش

شکل  5بازد کاربرد آب در ربع پاايين ( PELQو )AELQ

نشان داد که مشکل اصلي سيستمهاي باراني کالسيک ثابات

براي سيستمهاي بررسيشد را بههمرا مقادير توصيهشادۀ

با آبتاش متحرک در شهرستان خرمآباد ،بيدقتي در طراحي و

آنها نشان مي دهد .نتايج نشان داد که سيساتم هااي آبيااري

اجرا است که از آن جمله ميتوان به طول نامناسب لولههااي

باراني کالسيک ثابت خرمآبااد داراي باازد کااربرد آب در

جانبي کاه موجاب توزياع غيريکنواخات فشاار در سيساتم

ربع پايين کمتر از مقادير توصيهشادۀ کلار و مرياام اسات.

ميشود ،بهکار بردن وسايل بيکيفيت ،و مشکل در ماديريت

مقدار کفايت آبيااري در ساه سيساتم ،بايش از  85درصاد

و بهر برداري از سيستم اشار کرد که سبب شاد در برخاي

محاسبه و در يک سيستم کمتر از  57درصد برآورد شد.

موارد آبياري بيش از نياز انذام گيرد که ضمن کااهش باازد

بااهطااور کلااي ،عمليااات مزرعااهاي و آزمايشااگاهي و

واقعي کاربرد ،تلفات نفوذ عمقي افزايش يافته است.
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