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:چكيده
 لذا هدف از .باشدح سيستم و مديريت آن، ارزيابي مي هر طرح آبياري به منظور اصالمهم و ضرورييكي از اجزاي 

هاي آبياري باراني كالسيك ثابت دشت دهگالن در استان برداري سيستماين پژوهش، ارزيابي چگونگي طراحي و بهره
.  سيستم آبياري باراني كالسيك ثابت دشت دهگالن مورد ارزيابي قرار گرفت10براي اين منظور . باشدكردستان مي

ضريب يكنواختي كريستيانسن، يكنواختي توزيع، راندمان پتانسيل ربع پايين و راندمان پارامترهاي دير متوسط مقا
ها نشان داد كه كليه بررسي. دست آمد درصد به78/43 و 8/44 ، 62/50 ، 04/66 ربع پايين اراضي به ترتيب كاربرد
 كلر و مريامتوزيع آب در آنها نيز كمتر از مقادير توصيه شدهها داراي راندمان كاربرد پايين بودند و يكنواختي سيستم

برابر ربع پايين كاربردجز يك مورد، در بقيه مزارع راندمان پتانسيل و راندمان آبياري، بهعلت كماز طرفي به. باشدمي
رد تشخيص داده شد ها مهمترين دليل پايين بودن راندمان پتانسيل كاربطراحي و اجراي نامناسب سيستم. بوده است

هايي با  زياد و كاربرد آبپاشزمان از تعداد آبپاشاستفاده هم. ها بودكه از مهتمرين اين عوامل، فشار نامناسب سيستم
ها طور كلي نتايج بررسيبه. هاي متفاوت نيز علت اصلي پايين بودن يكنواختي توزيع آب بوده استمشخصات و مدل

.   باشدها در حد بسيار ضعيفي ميبرداري از سيستماي مورد مطالعه، بهرههنشان داد كه در اكثر طرح

، يكنواختي توزيع، كردستانكاربرد ربع پايين، راندمان  ربع پايينآبپاش، راندمان پتانسيل: هاي كليديواژه

Abstract:

The evaluation of projects is an important and necessary parts of them in order to 
amendment of projects and so management. Since, the objective of this study was to evaluate 
how the design and the management of the solid-set sprinkler irrigation systems are in Dehgolan 
plain of Kurdistan province . For this purpose, 10 solid-set sprinkler irrigation systems of 
Dehgolan plain were evaluated. The mean values of these parameters such as Christiansen’s 
coefficient of uniformity, Distribution uniformity, potential application efficiency of low-
quarter and application efficiency of low-quarter were obtained 66.04, 50.62, 44.8 and 43.78%, 
respectively. All of systems have low PELQ values and also water distribution uniformity of 
them were lower than recommended values. On the other hand, due to under irrigation, except 
one system, in the other systems AELQ values were equal to PELQ. Unsuitable design and 
implementation of the systems were recognized as the most important reason of low PELQ, 
which one of these most important factors was unsuitable pressure. Synchronic utilization of 
many sprinklers and using sprinklers with different characteristic and models also were the most 
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important reasons of low water distribution uniformity. In conclusion, the investigations showed 
that exploit of the systems were much poor in many cases.

Key words: Sprinkler, Potential application Efficiency of low quarter, Application Efficiency

of low quarter, Distribution Uniformity, Kurdistan

مقدمه. 1
ها براي ترين روشود، آبياري باراني يكي از رايجشاري استفاده ميهاي متفاوتي كه براي آبيدر ميان سيستم
اند تا حدي هاي آبياري باراني توانستههاي اخير سيستماگرچه در سال. ]5[باشد باال ميهاي كاربرد دستيابي به راندمان
ها مستلزم بررسي و ارزيابي وضعيت موجود  و بهبود كيفي اين سيستمهاي سطحي شوند اما توسعهجايگزين سيستم
هاي آبياري باراني اجرا شده و سازگاري آنها با شرايط آب و هوايي مناطق مختلف كشور برداري طرحطراحي و بهره

. ]1[باشد مي
رايط واقعي مزرعه و در حين كار ها در شگيريكلر و مريام ارزيابي يك سيستم آبياري را آناليز آن، بر پايه اندازه

هايي براي مقايسه عملكرد واقعي يك سيستم آبياري با براي اين منظور شاخص. ]2[اند طبيعي سيستم تعريف كرده
گيري هستند كه اوضاع ها، متغييرهاي قابل اندازهاين شاخص. معيارهاي طراحي پيش بيني شده، پيشنهاد شده است

هاي آبياري شامل تعيين راندمان ارزيابي روش. ]6 و 4[دهند به زمان و مكان را شرح ميسيستم و تغييرات آن نسبت 
باشد كه جهت دست آوردن حداكثر عملكرد واقعي سيستم ميواقعي كاربرد آب و بررسي روش مديريت مزرعه و به

 با اتخاذ تدابيري به  بايستياشدكه مديريت مزرعه و يا راندمان واقعي سيستم پايين بافزايش بازدهي آبياري در صورتي
.]3[سيل عملكرد واقعي سيستم رسيدنپتا

در .  زير پوشش آبياري تحت فشار قرار گرفته است كردستانستانا هكتار از اراضي 27000 بيش از 1386تا پايان سال 
هاي آبياري تحترح هكتار، بيشترين سهم اجراي ط14000هاي قروه و دهگالن با اجراي بيش از اين ميان شهرستان

هاي آبياري تحت فشار اجرا شده در دشت دهگالن، اكثر طرحچنينهم. اندفشار در استان را به خود اختصاص داده
 با توجه به ضرورت بيان شده در باال، شايسته است كه .باشدآبياري باراني و از نوع كالسيك ثابت با آبپاش متحرك مي

 و ارزيابي عملكرد آنها پرداخته شود تا مسائل و مشكالت ها، به بررسيد اين سيستمز كاربربعد از گذشت چند سال ا
از اين رو هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي . موجود شناخته شده و در ادامه كار از تجارب حاصله استفاده گردد

. باشدابي عملكرد آنها ميهاي آبياري باراني كالسيك ثابت اجرا شده در دشت دهگالن و ارزيوضعيت موجود سيستم

:هامواد و روش. 2
، 1در شكل .  سيستم آبياري باراني كالسيك ثابت دشت دهگالن مورد ارزيابي قرار گرفت10در اين پژوهش

هاي مورد موقعيت استان كردستان در كشور، شهرستان دهگالن در استان كردستان و همچنين موقعيت سيستم
.نشان داده شده استارزيابي در شهرستان دهگالن 
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)ج         ()         ب ()    الف                        (
و مزراع مورد ارزيابي در ) ب(، شهرستان دهگالن در استان كردستان )الف( استان كردستان در كشور  موقعيت.1شكل 

)ج(شهرستان دهگالن 

ها سعي در انتخاب سيستم. دهدهاي مورد ارزيابي در اين پژوهش را نشان مي نيز، مشخصات كلي سيستم1جدول 
هايي انتخاب شوند كه حداقل يك فصل ابل قبول از بين سيستمطور كامالً تصادفي و با پراكنش قها بهگرديد سيستم
. برداري آنها سپري شده باشدزراعي از بهره

يابي مورد ارزيها مشخصات سيستم.1جدول

هامدل آبپاش هافواصل آبپاش
Sl(m) × Sm(m) 

مدت آبياري 
)ساعت(

دور آبياري 
)روز(

منبع 
آب

محصول *نام مزرعه 

AMBO 25×25 8 7 چاه يونجه K R
AMBO &

PEROT (ZM22) 26×26** 4 5 چاه يونجه S N

AMBO 25×25 4 7 چاه گندم Sh S

PEROT (ZK30) 25×25 4 10 چاه گندم J A
 ونام و نشان معروف به آبپاش عراقيبي

PEROT (ZK30)
21×24*** 6 7 چاه يونجه M R

AMBO &
PEROT (ZK30) 25 ×23 4 7 چاه زمينيسيب A N

AMBO 25×25 6 9 چاه يونجه F S

AMBO 28×25 4 7 چاه زمينيسيب S H

AMBO 25×24 7 7 چاه يونجه Ms R

AMBO 28×25**** 4 7 چاه زمينيسيب M N
.باشد نام خانوادگي مالك مزرعه ميسمت چپ نشان دهنده نام و حرف سمت راست نشان دهنده) حروف(حرف               *

. بوده است9/25×9/25ها براي بلوك آزمايش در اين مزرعه فواصل واقعي آبپاش              ** 
.هايي از مزرعه آرايش مثلثي و كامالً نامنظم بودها بسيار متغيير بوده و حتي در قسمتدر اين مزرعه فواصل آبپاش              *** 

. بوده است25×5/28ها براي بلوك آزمايش در اين مزرعه فواصل واقعي آبپاش       **** 

ها و اطالعات الزم از كشاورزان و در هر مزرعه ابتدا به روش حضوري اقدام به تكميل پرسشنامه و اخذ داده
اري و قبل از انجام عمل آبياري از سپس در هر كدام از مزارع در روز آبي. هاي مورد ارزيابي شدبرداران سيستمبهره
منظور تعيين وزن مخصوص ظاهري و ظرفيت زراعي به) متر سانتي50–75 و 25-50، 0- 25(هاي مختلف خاك اليه
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)FC (نخورده و همچنين جهت تعيين بافت، وزن مخصوص حقيقي و ساير خصـوصيات فيـزيكي و هاي دستنمونه
قبل از انجـام آزمايش يكنـواختي توزيع آب، رطوبت خاك محل . رده تهيه شدخـوهاي دستشيميايي خاك، نمونـه

همچنين در هر مزرعه متغييرهاي . گيري شداندازه) SMD(انجام آزمايش نيز جهت تعيين كمبود رطوبت خاك 
ا استفاده از گيري شد، به اين ترتيب كه در نقاط مختلف مزرعه بها اندازههيدروليكي سيستم نظير فشار و دبي آبپاش

 ليتري 20ها نيز با استفاده از كرنومتر و يك گالن دبي آبپاش. شدها قرائت ميفشارسنج و لوله پيتو، فشار در سر آبپاش
شد كه با توجه به توپوگرافي مزرعه محلي براي انجام آزمايش انتخاب مي. سنجي محاسبه گرديدروش حجمبه

عنوان مثال اگر مـزرعه مسطح و يا داراي شيب بسيار كـم به. افتادا اتفاق ميالمقدور فشار متوسط سيستم در آنجحتي
 درصد از 40شده و آزمـايش بين دو آبپاش در فاصله تقريباً بود لولـه فرعي اواسط مزرعه انتخاب و يكنـواختي مي

بپاش با استفاده از متر نواري پس از تعيين محل مناسب انجام آزمايش، مساحت بين دو آ. رسيدابتداي آن به انجام مي
متر  سانتي12آوري آب به ارتفاع هاي جمعشده و در نهايت قوطيبندي   متري شبكه3×3هاي چوبي به فواصل و ميخ

كار كرده و پس از حداقل يك ها شروع بهسپس آبپاش. شدمتر در نقاط شبكه قرار داده مي سانتي6/9و قطر داخلي 
همچنين يكي از . شدگيري و يادداشت ميها با استفاده از استوانه مدرج اندازهخل قوطيساعت كار كردن، آب دا

ها و در شرايطي مشابه هاي مذكور كه در ابتداي شروع آزمايش داراي حجم مشخصي از آب بود دور از آبپاشقوطي
ه در انتهاي آزمايش نيز حجم آب شد كگيري، جهت تخمين ميزان تبخير در مزرعه قرار داده ميهاي اندازهساير قوطي

از آب آبياري هر كدام از مزارع نيز جهت تعيين خصوصيات شيميايي آن، . گرديدگيري ميباقي مانده در آن اندازه
. شدگيري و بالفاصله به آزمايشگاه منتقل مينمونه

) ايستگاه قروه(هواشناسيترين ايستگاه  از آمار نزديك،در اين پژوهش با توجه به در دسترس نبودن بادسنج
 دقيقه 10 درجه و 35 دقيقه شرقي و عرض 48 درجه و 47ايستگاه قروه در محدوده طول . )2جدول  (استفاده شد

 متري سطح زمين بود 10هاي باد مربوط به ارتفاع  سرعت. متر از سطح دريا قرار دارد1906شمالي بوده و در ارتفاع 
: متري تبديل شد2ارتفاع كه با استفاده از رابطه زير به 

2.0
2 )2(

Z
VV Z= )  ١                                                                                                                (

afgهeY \^رد \YX bcUP Ydد و درU` aJارت ه^ا در ز\Yن ارزWXYT هST U از LMNOP.IJ٢ول 

تاريخ ارزيابيمزرعه 
زمان انجام آزمايش 
يكنواختي توزيع آب

سرعت باد در ارتفاع دو 
)m/s(متري 

درجه حرارت 
)°C(

K R5/2/138718:30-16:309/225
S N9/2/138715:00–12:46* 9/223
Sh S11/2/138714:50–13:005/621
J A14/2/138715:25–13:5007/516
M R16/2/138714:20–13:1307/520
A N18/2/138713:30–12:158/517
F S21/2/138713:50–12:4762/317
S H11/3/138716:15–15:1425/725
Ms R14/3/138716:05–14:3535/426
M N18/3/138713:30–12:1517/226

.مدت ارزيابي بيشتر از دو ساعت بوده استها،شده بسيار كم در قوطيها و عمق آب جمعه دليل دبي كم آبپاشدر اين سيستم ب * 
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، راندمان ) DU(، يكنواختي توزيع )CU(پارامترهاي مورد نياز ارزيابي فني شامل ضريب يكنواختي كريستيانسن 
بوده كه از روابط زير براي ) AELQ(ع پايين اراضي و راندمان واقعي در رب) PELQ(پتانسيل كاربرد در ربع پايين 
:محاسبه آنها استفاده شده است

1001 1 ×



















×

−
−=
∑
=

ND

DD
CU

N

i
i

t )2                                                (

tCU : درصد(كريستيانسن بلوك آزمايش ضريب يكنواختي( ،iD :آوري هاي جمععمق آب در هر يك از قوطي
)هاقوطي(تعداد مشاهدات : N، )متريليم(ها هاي آب جمع شده در قوطيمتوسط عمق: D، )مترميلي(

: براي تمامي مزارع محاسبه گرديد]7 و 2[فرمول زير ختي توزيع آب در ربع پايين نيز با استفاده از يكنوا

100×=
D
D

DU q
t )3                                                                                                                 (

tDU : درصد(يكنواختي توزيع در ربع پايين بلوك آزمايش( ،qD :چهارم كمترين متوسط عمق آب در يك
)مترميلي(شده گيريمقادير اندازه
ر منظور نسبت دادن ضرايب يكنواختي محاسبه شده به كل سيستم، اين مقادير با توجه به اختالف فشاسپس به

: تعديل شد]7 و 3[ها با استفاده از فرمول زير موجود در هر يك از سيستم




























+

=
2

1
5.0

min

mean
tS

P
P

CUCU )4                                  (

ها و با جه به اختالف فشار موجود در هر يك از سيستمهاي توزيع محاسبه شده نيز با توين منظور، يكنواختيهمبه
: تعديل شد]3[فرمول زير استفاده از 




























+

=
4

31
5.0

min

mean
tS

P
P

DUDU )5                                          (

به ترتيب SDUوSCUترتيب حداقل فشار و ميانگين فشار سيستم و بهmeanP و minPدر اين معادالت
.باشندضريب يكنواختي و يكنواختي توزيع سيستم مي

: استفاده شد]3و1،2[براي محاسبه راندمان واقعي كاربرد آب در ربع پايين براي  بلوك آزمايش، از معادله زير 
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100×=
r

q
t D
D

AELQ )6(

tAELQ : درصد(راندمان كاربرد آب در ربع پايين اراضي در بلوك آزمايش(،rD : متوسط آب آبياري)اندازه-
)مترميلي) (گيري شده از سر نازل

ت رساندن چهارم عمق آب قابل ذخيره در خاك بيشتر از مقدار آب مورد نياز جهدر صورتي كه ميانگين يك
رطوبت خاك از وضع موجود به ظرفيت زراعي باشد، تلفات نفوذ عمقي نسبتاً زيادي وجود داشته و راندمان واقعي 

چهارم عمق آب ذخيره شده در ناحيه ريشه، كمبود جاي ميانگين يكصورت كسر فوق بهكاهش خواهد يافت و در 
:]3 و 2[گيرد قرار مي) SMD(رطوبت خاك 

100×=
r

t D
SMDAELQ )7                                                                                                         (

باشد نيز با كه حداكثر راندمان ممكن براي سيستم موجود مي) PELQ(راندمان پتانسيل كاربرد در ربع پايين 
:براي تمامي مزارع محاسبه گرديد]3 و 2[استفاده از فرمول زير 

100×=
r

q
t D
D

PELQ )8(

tPELQ :درصد( آزمايش راندمان پتانسيل كاربرد آب در ربع پايين بلوك(
چهارم آب ذخيره شده برابر و يا كمتر از كمبود با مقايسه سه معادله اخير واضح است در صورتي كه ميانگين يك

چهارم عمق آب اما اگر ميانگين يك. گرددرطوبت خاك باشد، راندمان واقعي كاربرد برابر با راندمان پتانسيل كاربرد مي
. خاك باشد، راندمان واقعي كمتر از راندمان پتانسيل كاربرد خواهد بودذخيره شده بيشتر از كمبود رطوبت

ها، راندمان پتانسيل كاربرد و راندمان واقعي كاربرد مربوط به كل دليل وجود اختالف فشار در هريك از سيستمبه
 راندمان جهت محاسبه]3 و2[روابط زير براي اين منظور از . باشدسيستم، كمتر از مقادير آنها براي بلوك آزمايش مي

:پتانسيل كاربرد و راندمان واقعي كاربرد مربوط به كل سيستم استفاده شد

( ) tS PELQERPELQ ×−= 1 )9                                                                                                (

( ) tS AELQERAELQ ×−= 1 )10      (

SPELQ : درصد(راندمان پتانسيل كاربرد در كل سيستم(،SAELQ : راندمان واقعي در كل سيستم)درصد (
:آيدباشد كه از رابطه زير به دست ميضريب كاهش راندمان ميERدر دو فرمول اخير

meanP
PPER )(2.0 minmax −×

= )11                                                                                                   (

minP،maxPوmeanPباشندمي) بار(ترتيب فشار حداقل، فشار حداكثر و فشار متوسط سيستم به.
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ابعاد اين مشكالت را بهتر AELQ و  PELQ بيانگر مشكالت مديريتي است ولي تفاوتAELQپايين بودن 
.كندنمايان مي

 محاسبه]8[رابطه زير اي مورد ارزيابي با استفاده از هنيز براي هر كدام از سيستم) WDEL(تلفات تبخير و باد
:شد

100×
−

=
r

r

D
DDWDEL )12                           (

WDEL :رصدتلفات تبخير و باد بر حسب د
ها در آنها در نهايت، از فرمول زير براي محاسبه نفوذ عمقي مزارعي كه متوسط عمق آب جمع شده در قوطي

:بوده است استفاده گرديدSMDبيشتر از 

100×
−

=
D
SMDDDP )13                                                                                             (

:نتايج و بحث. 3
واسطه داشتن  نشان داد كه خاك تمامي مزارع بهمزارع مورد ارزيابي،نتايج حاصل از آزمايش كيفيت آب و خاك 

ECe و SARها نيز از آب تمامي سيستم. گيردهاي متأثر از نمك، در رده نرمال قرار ميبندي خاك پايين در طبقه
گيرد كه  قرار ميC2 - S1بندي ارائه شده توسط آزمايشگاه شوري خاك آمريكا، در كالس ر طبقهچاه تأمين شده و د

تقريباً تمامي خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب و خاك مزارع مورد ارزيابي در محدوده . باشدبراي آبياري خوب مي
.ه استطور كلي جهت آبياري باراني محدوديت كاربري نداشتمجاز قرار داشته و به

همچنين . شودزمان در سيستم استفاده ميطور همها نشان داد كه در بعضي از مزارع، از دو مدل آبپاش بهبررسي
جدول (هاي مشابه نيز كامالً متفاوت بوده است دور و ساعات آبياري مورد استفاده توسط كشاورزان، حتي براي محصول

1  .(
عنوان به. دهدها را نشان ميهاي مورد استفاده در اين سيستمبي آبپاش، پارامترهاي مربوط به فشار و د3جدول 

شوند كه مالحظه  متر طراحي مي40- 45هاي كالسيك ثابت منطقه دهگالن با فشار متوسط يك قاعده كلي، سيستم
ز ـها نيبپاشدبي آ. باشدزارع، فشار متوسط از ميزان مورد نياز كمتر ميــ ، در مابقي مF Sجز مزرعه شود بهمي
واسطه پايين بودن فشار متوسط، به
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هاي مورد ارزيابي پارامترهاي مربوط به فشار و دبي سيستم.3جدول

مزرعه
متوسط دبي 

)L/S(ها آبپاش
شدت پخش آب 

)متر بر ساعتميلي(
حداقل فشار 

)بار(ها آبپاش
متوسط فشار 

)بار(ها آبپاش
حداكثر فشار 

)بار(ها آبپاش
اختالف فشار حداكثر 
)درصد(ها آبپاش

K R2/267/123/37/3492/18
S N66/191/82/125/265
Sh S252/1134/39/347/26
J A8/137/106/27/33/495/45
M R42/114/102/26/26/385/53
A N73/183/109/23/3485/33
F S35/254/138/35/44/556/35
S H85/151/91/34/36/371/14
Ms R2122/35/37/329/14
M N211/101/34/31/441/29

علت كمبود فشار، ها بهعالوه بر اين در بيشتر سيستم. ها براي فشار طراحي استكمتر از ميزان ذكر شده در كاتالوگ
هاي مورد ها نيز در بيشتر سيستم حداكثر اختالف فشار آبپاش.ها كمتر از ميزان مورد نياز بوده استقطر پاشش آبپاش

).3جدول (بوده است ) ها درصد فشار متوسط آبپاش20(ارزيابي، بيشتر از حد مجاز آن براي طراحي 
، نيز پارامترهاي ضريب يكنواختي كريستيانسن، يكنواختي توزيع آب در ربع پايين، راندمان پتانسيل كاربرد و 4جدول 

در اين جدول . دهدرا نشان مي) پس از تصحيح آنها با توجه به اختالف فشار موجود در سيستم(مان واقعي كاربرد راند
قابل ذكر است كه در هيچ كدام از . مقادير تلفات تبخير و باد و نفوذ عمقي نيز براي مزارع مورد ارزيابي آورده شده است

شود ضريب يكنواختي  مشاهده مي4مانگونه كه در جدول ه. مزارع روانابي در سطح مزرعه مشاهده نگرديد
كلر هاي مورد ارزيابي كمتر از مقادير توصيه شده كريستيانسن و يكنواختي توزيع آب در ربع پايين براي تمامي سيستم

د فشار و دبي وع كمبو علت اصلي اين موض).DU≤% 67≥80% و CU≤% 81≥87(%باشد  مي]2[و مريام 
برداري و مديريت ضعيف در بسياري از اين بهرههمچنين. ل مالحظه است به خوبي قاب3ت كه در جدول هاسآبپاش
چنانكه در بازديدها مشاهده شد، بعضي كشاورزان از چندين نوع آبپاش با مشخصات . ها مزيد بر علت بوده استسيستم
هاي آمبوي ايتاليا، به عنوان مثال گاهي آبپاش). 1جدول(نمودند زمان استفاده ميطور همهاي كامالً متفاوت بهو مدل

زمان طور همهاي بدون نام و نشاني كه نزد كشاورزان به آبپاش عراقي شهرت داشتند، بهپروت آلمان و همچنين آبپاش
 زياد كار گرفتن تعداد آبپاش بسياربرداري و مديريتي، بهاز ديگر مشكالت بهره. در يك مزرعه در حال كار كردن بود

ميـزان غير قابل قبول توسط بعضي كشاورزان بوده است كه منجـر به پايين افتادن فشـار سيستم به) زمانطور همبه(
هاي تمام دور در اواسط شونده در كنار آبپاشهاي تنظيمهمچنين استفاده از آبپاش). S H و S Nمزارع (شده است 

تواند در كنار ساير موارد ذكر شده باعث پايين بودن يكنواختي نيز ميبعضي مزارع مشاهده گرديد كه خود اين موضوع 
. ها باشدپخش آب در اين سيستم
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مختلفمزارعپارامترهاي ارزيابي سيستم آبياري باراني در.4جدول

پارامتر
مزرعه

CU (%)DU (%)PELQ (%)AELQ (%)WDEL (%)DP (%)ADirr
* (%)

K R22/761/6477/5556/4535/133/39100
S N29/4954/3566/3366/3354/984/2962
Sh S7/6991/5172/4672/4628/95/2572
J A53/6126/5011/4411/4409/1594/628
M R27/5999/3662/3162/3194/998/3368
A N96/7031/5792/4992/4945/1097/2374
F S36/6851/536/496/4928/684/3586
S H88/5927/362/302/301/1725/1554
Ms R58/6718/5737/5137/5156/102/3384
M N59/7717/6303/5503/5558/1026/652
04/6662/508/4478/4322/1101/2568ميانگين
كفايت آبياري          * 

در باب پايين بودن فشار سيستم، مشكالت طراحي هم وجود داشته، چراكه حداكثر فشار و ها نشان داد كه بررسي
، كمتر از ميزان فشار مورد نياز سر )S H و M R ، M N ، S N(حتي فشار سر پمپ نيز در تعدادي از مزارع 

.حي بوده است نيز فشار سيستم در نقاطي از مزرعه بيشتر از فشار طراF Sدر مزرعه . ها بوده استآبپاش
جز يك مورد در بقيه مزارع راندمان واقعي و آبياري، بهعلت اعمال كمشود به مشاهده مي4همانگونه كه از نتايج جدول 

دليل وجود نفوذ عمقي زياد، راندمان واقعي كاربرد كمتر از  بهK Rدر مزرعه . راندمان پتانسيل كاربرد برابر بوده است
دليل پايين بودن هاي مورد ارزيابي، راندمان پتانسيل كاربرد آب بهدر تمامي سيستم.  شده استراندمان پتانسيل كاربرد
 نشان داده شده است، در 2چنان كه در شكل ). 4جدول (داراي مقدار غير قابل قبولي بوده است يكنواختي توزيع آب 

در ) AELQ و PELQ(د آب در ربع پايين  كاربرو راندمان) DU و CU(ها يكنواختي توزيع آب كدام از سيستمهيچ
ها ضمن وجود نفوذ عمقي زياد، كفايت  بر اين، در بيشتر سيستمعالوه. نبوده است] 2[محدوده مقادير توصيه شده 

هاي مورد ارزيابي نشان  ، كفايت آبياري را نيز براي سيستم6جدول . آبياري نسبتاً پايين و غيرقابل قبول بوده است
اي گونهشود كه در تعدادي از مزارع، كفايت آبياري تا حد كامالً غير قابل قبولي پايين بوده است بهده ميمشاه. دهدمي

 درصد از مساحت آبياري شده، به اندازه كمبود رطوبت خاك و يا بيشتر از آن آب دريافت 28تنها J Aكه در مزرعه 
هاي مورد ارزيابي بوده است كه  توزيع آب در سيستمعلت اصلي اين موضوع نيز پايين بودن يكنواختي.  كرده است

.داليل آن قبالً شرح داده شد
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هاي مورد مطالعه به همراه مقادير توصيه شده آنها پارامترهاي مورد ارزيابي در سيستم.2شكل

:گيرينتيجه. 4
راحي و اجرايي وجود داشته طور كلي، نتايج اين پژوهش نشان داد كه اگرچه در بسياري از موارد مشكالت طبه

هاي آبياري باراني كالسيك ثابت دشت دهگالن، مديريت و است اما سهم بزرگي از داليل پايين بودن عملكرد سيستم
.باشدها ميبرداري ضعيف از اين سيستمبهره
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