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بررسی اثر سرعت باد بر عملکرد فنی سامانههای آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش
متحرک در استان زنجان
9

حسن اوجاقلو ،6زینب بیگدلی ،2عظیم شیردلی

تاریخ دریافت31/62/28 :
تاریخ پذیرش6931/9/8 :

چکیده
پایش مداوم عملکرد سامانه های آبیاری تحت فشار یکی از راهکارهای مهم به منظور مدیریت مصرف آب در مزرعه و
رسیدن به کشاورزی پایدار میباشد .در تحقیق حاضر اثر سرعت باد بر عملکرد سامانههای آبیاری بارانی کالسیک ثابت
با آبپاش متحرک در استان زنجان مورد ارزیابی قرار گرفت .به همین منظور ،آزمایشهای مزرعهای در تعداد  15مزرعه
و در دو شرایط اقلیمی باد مالیم و تند انجام گرفت .شاخصهای تلفات پاششی ،ضریب یکنواختی کریستیانسن،
یکنواختی توزیع چارک پایین ،راندمان کاربرد واقعی چارک پایین آب و همچنین تغییرات فشار سامانه تعیین شد.
نتایج نشان داد ،کمترین و بیشترین مقدار تلفات پاششی به ترتیب برابر با  3/5و  51/8درصد و به طور کلی مقادیر
میا نگین تلفات پاششی در دو شرایط باد مالیم و تند به ترتیب برابر با 15/0و  51/3درصد بدست آمد .کمترین و
بیشترین مقادیر مربوط به یکنواختی توزیع چارک پایین آب در شرایط باد مالیم به ترتیب برابر با  43/5و  34/5و در
شرایط باد تند به ترتیب برابر با  23/4و  85/5درصد تعیین شد .همچنین مقدار میانگین شاخص اشاره شده در شرایط
باد مالیم و تند به ترتیب برابر با  82/1و  42/5درصد محاسبه شد .مقدار راندمان کاربرد واقعی چارک پایین در شرایط
باد مالیم در محدوده  41/5تا  81/8و در شرایط باد تند در محدوده  13/5و  48/4درصد اندازهگیری شد .افزایش
سرعت باد به طور متوسط منجر به کاهش  21/4درصدی راندمان کاربرد واقعی چارک پایین و حدود  20درصدی
یکنواختی توزیع آب گردید .در نهایت نتایج نشان داد ،سرعت باد اثر قابل توجهی بر کاهش یکنواختی و راندمان کاربرد
آب داشته است .به کار بردن عمق آب آبیاری زیاد و تغییرات فشار در سامانههای آبیاری بارانی ،به عنوان عوامل موثر
دیگر بر کاهش عملکرد فنی سامانههای آبیاری بارارنی کالسیک ثابت شناخته شد.
واژههای کلیدی :تلفات پاششی ،راندمان کاربرد واقعی چارک پایین ،یکنواختی توزیع آب .

 -1استادیار ،گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران .تلفن تماس( ojaghlou@znu.ac.ir ،01123455281 :مسئول مکاتبه)
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران .تلفن تماسz.bigdeli.20@gmail.com ،01118341482:
 -5استادیار ،گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران .تلفن تماسazimshirdeli@yahoo.com ،01123454515 :

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

18

مقدمه
کمبود ریزش های جوی و پراکنش نامناسب زمانی
و مکانی آن ،کشور ما را در زمره کشرورهای خشرک و
نیمه خشک جهان قرار داده است .در حالی که حردود
 14درصد برداشت از منابع آب قابل تجدید بره بخرش
کشاورزی اختصاص مییابرد ،رانردمان کرل آبیراری در
این بخش به طور متوسط کمتر از  45درصرد تخمرین
زده میشود (سهراب و عباسی .)1581 ،یکی از راههای
افزایش راندمان کاربرد آب در مزرعه اصالح روش هرای
آبیاری سنتی و استفاده از روش هرای آبیراری سرطحی
مکانیزه و یا تغییر سامانههای آبیاری سطحی سنتی به
سامانههای آبیاری تحت فشار میباشد .با گذشت چنرد
دهه از اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار در کشرور
متأسررفانه هنرروز رانرردمان کرراربرد آب در سررامانههررای
آبیاری بارانی پایین میباشد که از مهمترین عوامل آن
میتوان به عدم طراحی و اجرای صحیح این سامانههرا،
عدم برنامه صحیح آبیاری متناسب با عوامل آب ،خاک،
گیاه و اقلیم و همچنین عدم نظارت کرافی و مروثر برر
بهره برداری اشاره داشت .یکی از راهکارهرای مهرم بره
منظور باال بردن راندمان کاربرد آب در این سرامانههرا،
ارزیابی مرداوم عملکررد آنهاسرت ترا عرالوه برر رفرع
نقیصههای موجرود از نترایج ارزیرابیهرا در طراحری و
اجرای طرحهای آینده استفاده شود .مطالعرات زیرادی
در خصوص ارزیابی عملکرد سامانههای آبیراری برارانی
انجام گرفته است که در ادامه مهمتررین مطالعرات در
این خصوص ارائره مریشرود .مصرطفی زاده و عطرایی
( )1538شش سامانه آبیاری برارانی کالسریک ثابرت و
آبفشان غلطان در منطقه اصفهان را مورد ارزیابی قررار
دادند .راندمان پتانسیل کاربرد در مزارع مرورد ارزیرابی
از  18تررا  30درصررد متغیررر برروده و متوسررط رانرردمان
واقعی کاربرد برابر با  51درصد به دست آمد .سالمی و
نیکویی ( )1581تعداد پنج مزرعه مجهز به سامانههای
آبیرراری بررارانی کالسرریک ثابررت را در سرره منطقرره از
شهرستان فریدن مورد ارزیابی قرار دادند .نترایج سرال
اول نشان داد ،ضریب یکنواختی اندازهگیرری شرده در
مزارع آزمایشی از  33تا  85درصد و یکنواختی توزیرع
آب از  83تررا  33درصررد متغیررر برروده اسررت .رانرردمان
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پتانسیل کاربرد آب در مزارع مورد ارزیابی برین  83ترا
 85درصررد بدسررت آمررد .از دالیررل تغییرررات رانرردمان
پتانسیل کاربرد و در طول دوره ارزیرابی مری تروان بره
شرایط متفاوت جوی در هنگام آزمایشهرا و تغییررات
فشار کارکرد آبپاش مورد آزمایش اشاره کررد .بررادران
هزاوه و همکاران ( )1584سرامانههرای آبیراری تحرت
فشار اجرا شده در شهرستان اراک را مورد ارزیابی قرار
دادنررد .نتررایج تحقیررق ایشرران نشرران داد ،ضررریب
یکنرواختی ،یکنرواختی توزیرع ربرع پرایین و رانردمان
پتانسیل در ربع پا یین در سامانههای آبفشران غلطران
بیشتر از سامانههای کالسیک ثابت میباشد .فاریرابی و
همکاران (  )1581سامانههای آبیاری بارانی کالسریک
ثابت با آبپاش متحرک را در دشت دهگالن در اسرتان
کردستان مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشران داد کره
ضررریب یکنررواختی کریستیانسررن ،یکنررواختی توزیررع،
راندمان پتانسیل کاربرد و راندمان واقعی کاربرد در ربع
پررایین برره ترتیررب  45/8 ،44/8 ،50/8 ،88درصررد برره
دست آمد .سهرابی و همکاران ( ) 1581در مطالعه ای
عملکرد سامانه های آبیاری تحت فشار شربکه آبیراری
قرزوین را مرورد ارزیرابی قررار دادنرد .کمتررین مقرردار
رانرردمان کرراربرد آب در مررزارع تحررت آبیرراری بررارانی
آبفشان خطی و کالسیک ثابت به ترتیب  28/1و 85/8
درصد و بیشترین مقدار بره ترتیرب  10و  100درصرد
اندازهگیری شرد .مقرادیر متوسرط ضرریب یکنرواختی
کریستیانسن یکنرواختی توزیرع چرارک پرایین آب در
سامانه آبیاری آبفشان خطری طری  11انردازه گیرری،
 34/1و  81/8درصرررد بدسرررت آمرررد .دلیرررل توزیرررع
یکنواختی نسبتا پایین در برخی از آبیراریهرا سررعت
زیاد باد در منطقه و در اواخر به دلیل ارتفاع زیاد ذرت
بود .طالبی و همکراران ( )1512سرامانه هرای آبیراری
بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرک را در شهرستان
شوش مورد ارزیابی قرار دادند .راندمان واقعری کراربرد
سررامانه از 58/5درصررد تررا 84/5درصررد متغیررر بررود و
میانگین آن در سامانههای مرورد مطالعره برابرر برا 55
درصد بدست آمد .بررسیها نشان داد کلیه پارامترهای
این ارزیابی کمتر از حد مطلوب بررای ایرن سرامانههرا
بوده است .سلیمی و همکاران ( )1515در مطالعره ای
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به ارزیابی فنی سامانههای آبیاری بارانی کالسیک اجرا
شده در باغهای چای استان گیالن پرداختنرد .در ایرن
پژوهش ،شش سامانه آبیاری برارانی کالسریک در براغ
های چای استان گیالن طی دو سال مورد ارزیابی فنی
قرار گرفتند .نتایج نشان داد ،تمام سامانههرای آبیراری
دارای راندمان کاربرد پایینی بودند و ضریب یکنواختی
و یکنواختی توزیع آب در آنها کمتر از مقادیر توصریه
شده در مراجع بود .هم چنین به علت آبیاری کمترر از
نیاز آبی واقعی گیاه در تمام برا غهرای چرای ،رانردمان
واقعی برابر با راندمان پتانسیل کاربرد گردیرد .براوی و
همکاران ( )2001تلفات تبخیر در سامانههرای آبیراری
بارانی تحرت شررایط عملیراتی مختلرف را در قسرمت
جنوب غربی ایران ( استان خوزستان) بررسی نمودنرد.
نتایج نشان داد ،سرعت باد و کمبود فشرار بخرار مهرم
ترین عوامل موثر بر تلفات تبخیر بود .تلفات پاششی از
آبپاش با استفاده از نتایج ارزیابیها در محدوده  4/4ترا
 %8/1بدست آمد .نظری و همکاران (  )2015تجزیه و
تحلیررل کررارایی آبیرراری و شرراخص بهررره وری آب در
سامانه آبیاری بارانی را بررسی نمودند .در این مطالعره،
معرادالت ضرریب یکنرواختی ) (CUو کفایرت آبیراری
) (PAو ترراثیرات ایررن شرراخصهررا بررر روی عملکرررد
محصول و  WPگنردم ،جرو و ذرت در منراطق کررج و
قزوین (حوضه رودخانه شرور) محاسربه گردیرد .نترایج
نشان داد ،ضریب یکنواختی و کفایت ،تاثیر براالیی برر
روی عملکرد محصوالت زراعری و کرارایی مصررف آب
محصررروالت داشرررت .آنررردرس و همکررراران ( )2014
مدیریت آبیاری بارانی در منطقه مرونگرو اسرپانیا را در
طول سالهای  2001و  2010مورد تجزیره و تحلیرل
قرار دادند .آب استفاده شده از طریق اطالعات مزارع و
تعادل آب بوسیله محاسربه چنردین شراخص کیفیرت
آبیاری مورد مطالعه قرار گرفت .در این مطالعره ،برازده
آبیرراری ، %38همچنررین رانرردمان آبیرراری ذرت %35
وکمبود آب باالیی برای یونجه برابرر  %18تخمرین زده
شد .هدف از تحقیق حاضر ،ارزیابی مزرعرهای عملکررد
 15سامانه آبیاری بارانی کالسیک ثابت اجررا شرده در
استان زنجران در دو شررایط اقلیمری مختلرف از نظرر
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سرعت باد از طریرق تعیرین شراخصهرای مربروط بره
یکنواختی توزیع و راندمان کاربرد آب میباشد.
مواد و روشها
موقعیت طرحهای مورد مطالعه
به منظور بررسی عملکرد سامانههای آبیاری بارانی
در استان زنجان ،تعداد  15مزرعه در نقاط مختلف
استان شامل روستاهای ساریجارلو و قمچآباد در
شهرستان ابهر ،دانشگاه زنجان در شهرستان زنجان و
روستای توپقره در شهرستان خدابنده انتخاب گردید.
متوسط بارندگی سالیانه در نقاط مختلف استان زنجان
در محدوده  200تا  400میلیمتر و متوسط دمای
سالیانه  1تا  13درجه سانتی گراد میباشد .تنوع
اقلیمی موجود در استان زنجان یکی از مهمترین
عوامل موثر بر عملکرد سامانههای آبیاری بارانی می-
باشد .به همین دلیل در این تحقیق نیز سعی گردید
محل مزراع مورد ارزیابی طوری انتخاب شود تا شرایط
اقلیمی مختلف استان زنجان به خصوص از نظر سرعت
باد را در بر گیرد .بدین منظور ابتدا اطالعات اولیه
نظیر نقشه توپوگرافی ،مشخصات منابع تامین آب،
خاک ،گیاه ،اقلیم ،مشخصات فیزیکی سامانه بارانی
شامل ایستگاه پمپاژ ،لولههای اصلی ،نیمه اصلی و
جانبی ،آبپاشها ،شیرهای قطع و وصل و نقشه
جزئیات اتصاالت جمعآوری گردید.
اندازهگیری های مزرعه ای
اندازهگیریهای مزرعهای شامل انردازهگیرریهرای
مربوط به عوامل آب ،خاک ،گیاه و اقلیم بود .در جدول
( )1برخی پارامترهای مهم مربوط به مزارع و سرامانه-
های آبیراری برارانی مرورد مطالعره آورده شرده اسرت.
پارامترهای خاک شامل بافت خراک  ،جررم مخصروص
ظاهری ،رطوبت خاک قبرل از آبیراری جهرت تخمرین
کمبررود رطوبررت خرراک ( ، )SMDرطوبررت خرراک در
ظرفیت زراعی و سرعت نفوذ نهایی خاک تعیرین شرد.
پارامترهای گیاه که در ارزیابی سامانه آبیاری مرد نظرر
قرار گرفت شامل عمق توسعه ریشه جهت تعیین نیراز
آبی گیاه ،ضرایب رشد گیاهی و تعیین ضرریب تخلیره
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مجاز رطوبتی بود .پارامترهای اقلیمی از قبیل رطوبرت
هرروا ،تبخیررر آب و سرررعت برراد در طررول آزمررایش
اندازه گیری شدند .پارامترهای مربوط به سامانه آبیاری
بارانی از قیبل فاصله الترالها و آبپاشها ،فشار کارکرد
آبپاش ،دبی آبپاش ،توزیع آب در اطراف آبپراشهرا در
هر آزمایش اندازهگیری شد .دبری آبپراشهرا بره روش
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حجمی اندازهگیری شد .اندازهگیری فشار آب در محل
آبپاشها بوسیله فشار سنج با درجه تغییرات صفر تا 8
اتمسفر انجام گرفت .برای تعیین یکنواختی توزیرع آب
از قوطیهرای نمونره بررداری اسرتفاده گردیرد کره در
فاصله  5متری از هم در یک شربکه مسرتطیلی شرکل
مستقر شده بودند.

جدول ( :)6برخی مشخصات مهم مزارع و سامانههای آبیاری بارانی مورد ارزیابی
شماره

نوع

مزرعه

کشت

1
2
5
4
5
8
3
8
1
10
11
12

یونجه
یونجه
یونجه
یونجه
گندم
گندم
یونجه
یونجه
یونجه
یونجه
یونجه
گندم

15

گندم

بافت خاک

نوع آبپاش

آبپاشها

آبپاش

آبپاش )(bar

آب )(mm/h

نوبت اول

نوبت دوم

لوم
لوم
لوم
لوم
سیلتی شنی
سیلتی شنی
لوم
لوم
لوم
سیلتی شنی
لوم
لوم

Zm22پیروت-
ژاله 5
ژاله 5
آمبو
آمبو
آمبو
آمبو
آمبو
آمبو
ژاله 5
ویر 155

22×22
22×22
25*25
25*25
27*22
27*22
27*22
27*22
27*22
27*22
27×03
22×03

2.83
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83
2.83
5.5
2.83

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

15.4
15.4
15.4
15.4
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.2
14.3
12.8

2-5
2-5
2-5
1-2
1-2
1-5
2-5
1-2
1-5
1-2
2-4
1-5

11-12
12-15
1-11
8-10
1-10
8-10
10-11
8-1
8-10
10-11
1-11
10-15

لوم

آمبو

27×03

5.5

4

14.3

1-5

12-14

Wzk-30

محاسبات شاخصهای ارزیابی
به منظور ارزیابی عملکرد سامانههای آبیاری بارانی
در نقاط مورد مطالعه ،از شاخصهای تلفات تبخیر و
بادبردگی ،ضریب یکنواختی توزیع آب کریستیانسن،
ضریب یکنواختی توزیع آب در چارک پایین و راندمان
کاربرد چارک پایین استفاده شد .عالوه بر شاخصهای
اشاره شده ،تغییرات فشار در نقاط مختلف سامانه
مورد بررسی قرار گرفت .درصد تلفات پاششی از
اختالف بین حجم آب خروجی از آبپاشها و جمع
شده در قوطیها تعیین شد .روابط محاسباتی سایر
شاخصها به شرح زیر می باشد:
(:)1

فواصل

دبی

فشار کارکرد

شدت پخش

سرعت باد
)(km/h

 | Di  D | 
CU t  1 
 100
D  n 


(:)2

Dlq
D

DU t 

در روابط ( )1و ( CU t ،)2ضریب یکنواختی
کریستیانسن (درصد) DU t ،یکنواختی توزیع در
چارک پایین بلوک آزمایش (درصد) Di ،عمق آب در

هر یک از قوطیهای جمع آوری (میلیمتر)D ،
متوسط عمقهای آب جمع شده در قوطیها
(میلیمتر) Dlq ،متوسط عمق آب در یک چهارم
کمترین مقادیر اندازهگیری شده (میلیمتر) و  nتعداد
قوطیهای جمع آوری آب میباشد.
(:)5

  P  0.5 
1   min  
P


CU S  CU t   mean  
2







فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

سال هفتم • شماره بیست وهشتم• تابستان 6931

(:)4

0.5

 P  
1  3 min  

 P mean  
DU S  DU t 

4







در روابط ( )5و ( Pmean , Pmin ،)4به ترتیب
حداقل فشار و میانگین فشار سامانه و DU S , CU S
به ترتیب ضریب یکنواختی سامانه و یکنواختی توزیع
چارک پایین سامانه میباشند.

, Dlq  SMDt

(:)5
SMD
100
D

(:)8
(:)3
(:)8

AELQ 
Dlq

100 , Dlq  SMDt
D
AELQS  (1  ER)  AELQ

Pmax  Pmin
Pmean

AELQ 

ER  0.2 

در روابط ( )5تا ( AELQt ،)8راندمان واقعی
کاربرد اندازهگیری شده در چارک پایین (درصد)،
 AELQsراندمان واقعی چارک پایین مربوط به کل
سامانه (درصد) S M D ،مقدار کمبود رطوبتی خاک
(میلیمتر) Pmax ،حداکثر فشار اندازهگیری شده
سامانه و  ERضریب کاهش راندمان ،می باشد.
نتایج و بحث
نتایج مربوط به ارزیابی عملکرد سامانههای آبیاری
بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرک برای  15مزرعه
در دو نوبت آبیاری (دو شرایط اقلیمی مختلف از نظر
سرعت باد) شامل مقادیر عمق آب کاربردی ،تلفات
پاششی ،ضریب یکنواختی توزیع آب ،یکنواختی توزیع
چارک پایین آب و راندمان واقعی کاربرد آب در چارک
پایین ارائه شده است.
عمق آب کاربردی و تلفات پاششی
مقادیر دبی آبپاش اندازهگیری شده ،متوسط عمق
آب کاربردی ،متوسط عمق آب رسیده به سطح زمین
(جمع شده در قوطیها) و در نهایت درصد تلفات
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پاششی محاسبه شده در جدول ( )2ارائه شده است.
مطابق جدول  2مالحظه میگردد ،مقادیر دبی اندازه-
گیری شده در هر دو آزمایش برای هر سامانه مورد
مطالعه یکسان بود .به همین تناسب نیز مقادیر عمق
آب کاربردی در هر دو آزمایش برای سامانههای بارانی
یکسان بود به جز مزرعه شماره  11که در آزمایش
دوم (شرایط بادی) مدت زمان آبیاری و در نتیجه عمق
آب کاربردی بیشتر از آزمایش اول (شرایط باد مالیم)
بود .کمترین و بیشترین عمق آب کاربردی به ترتیب
برابر با  58/8و  111/1میلیمتر بود .عمق آب کاربردی
در هر دو شرایط از نظر سرعت باد یکسان بود که
نشان دهنده عدم انعطاف پذیری در برنامه آبیاری
مزارع مورد مطالعه بود .با وجود الگوی کشت یکسان،
بافت خاک و اقلیم تقریبا مشابه در برخی مزارع مورد
مطالعه ،تفاوت زیادی بین عمق آب کاربردی آنها
وجود داشت که این امر خود یکی از دالیل بوجود
آمدن اختالف در نتایج مربوط به عملکرد سامانههای
آبیاری بارانی بود .متوسط آب رسیده به زمین در
آزمایشهای مربوط به باد مالیم و تند به ترتیب برابر
با  53/2و  43/0میلیمتر اندازهگیری شد .مقادیر
اندازهگیری شده نشان دهنده کاهش قابل توجه عمق
آب رسیده به زمین در شرایط بادی در اثر افزایش
تلفات پاششی آب بود .کمترین و بیشترین تلفات
بادبردگی در آزمایشهای اول ( باد مالیم) به ترتیب
برابر با  3/5و  21/5درصد و در آزمایشهای نوبت دوم
(شرایط باد تند) به ترتیب برابر با  24/4و  51/8درصد
اندازهگیری شد .به طور متوسط در آزمایشهای انجام
گرفته در شرایط بادی نسبت به شرایط باد مالیم،
میزان تلفات پاششی حدود  18/3درصد افزایش یافته
است .نتایج نشان داد ،افزایش عمق آب کاربردی در
شرایط بادی منجر به تلفات پاششی بیشتر میگردد.
تغییرات فشار آب ،متفاوت بودن زوایه جهت الترالها
با جهت باد غالب و همچنین تغییرات موضعی سرعت
باد از مهمترین عوامل ایجاد اختالف بین مقادیر تلفات
پاششی بدست آمده در آزمایشها بود.
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جدول ( :) 2مقادیر آب اندازهگیری شده و تلفات تبخیر و بادبردگی در دو شرایط باد مالیم و تند
متوسط آب رسیده به
زمین )(mm

تلفات تبخیر و بادبردگی
(درصد)

باد مالیم

باد تند

باد مالیم

باد تند

باد مالیم

باد تند

باد مالیم

باد تند

1

2.5

2.5

84.8

84.8

80.1

45.4

3.5

55.0

2

2.8

2.8

35.5

35.5

84.1

45.8

11.5

53.8

5

2.4

2.4

40.3

40.3

58.5

28.1

10.5

21.1

4

2.1

2.1

58.8

58.8

21.1

24.4

18.4

55.5

5

2.5

2.5

85.8

85.8

53.0

41.8

15.2

24.4

8

2.8

2.8

35.3

35.3

81.1

55.0

8.8

23.4

3

2.8

2.8

35.8

35.8

80.0

51.1

18.8

50.3

8

2.5

2.5

85.8

85.8

53.0

41.8

15.2

24.4

1

2.8

2.8

35.3

35.3

81.1

55.0

8.8

23.4

10

2.8

2.8

35.8

35.8

80.0

51.1

18.8

50.3

11

5.8

5.8

84.8

111.1

53.8

55.8

10.8

51.8

12

2.8

2.8

85.5

85.5

83.5

58.3

21.5

55.3

15

5.5

5.5

84.8

84.8

80.1

48.8

3.5

28.1

حداقل

2.1

2.1

58.8

58.8

21.1

24.4

3.5

24.4

حداکثر

5.8

5.8

85.5

111.1

81.1

58.3

21.5

51.8

میانگین

2.3

2.3

88.2

81.8

53.8

43.0

15.0

51.3

شماره مزرعه

متوسط دبی آبپاش
)(lit/s

متوسط عمق آب کاربردی
)(mm

تغییرات فشار آب
مقادیر فشار آب اندازه گیری شده در محل روزنه
آبپاش به همراه درصد تغییرات و ضریب کاهش
راندمان محاسبه شده در آزمایشهای نوبت اول و دوم
در جدول شماره ( )5ارائه شده است .مطابق نتایج
ارائه شده مالحظه میگردد ،کمترین و بیشترین
مقادیر فشار اندازهگیری شده به ترتیب برابر با  2/8و
 5/5و میانگین مقادیر فشار اندازهگیری شده برابر با
 5/8بار بود .تغییرات فشار آب در سامانههای آبیاری
بارانی مورد ارزیابی قابل مالحظه بود به طوری که
کمترین و بیشترین تغییرات فشار به ترتیب برابر با
 18/3و  55/8و به طور میانگین  28/2درصد بدست
آمد .مهمترین عوامل موثر بر ایجاد تغییرات فشار آب
عدم کنترل آن در ایستگاه پمپاژ و خطوط لوله اصلی و
نیمه اصلی از طریق شیرهای کنترل فشار و همچنین
عدم تطابق ویژگیهای پمپ انتخاب شده با فشار مورد
نیاز سامانه شناخته شد .وجود چنین تغییراتی در
فشار آب در نهایت منجر به عدم یکنواختی توزیع و

کاهش راندمان توزیع آب خواهد شد که مقدار این
کاهش از طریق شاخص ضریب کاهش راندمان تعیین
شده است .کمترین و بیشترین مقدار این ضریب به
ترتیب برابر با  0/04و  0/08و به طور میانگین 0/08
محاسبه شد .در  11سامانه مورد مطالعه مقدار ضریب
مذکور از  0/05بیشتر بود.
یکنواختی توزیع آب
شاخصهای ضریب یکنواختی توزیع کریستیانسن
و یکنواختی توزیع چارک پایین سامانه به منظور
ارزیابی یکنواختی توزیع آب مورد استفاده قرار گرفتند.
شکل ( )1مقادیر ضریب یکنواختی توزیع آب
کریستیانسن را در سامانههای مورد مطالعه در دو
شرایط باد مالیم و تند نشان میدهد .کمترین و
بیشترین مقادیر مربوط به ضریب یکنواختی توزیع آب
کریستیانسن در شرایط باد مالیم به ترتیب برابر با
 85/2و  82/8و در شرایط باد تند به ترتیب برابر با
 44/1و  38/3درصد بدست آمد .مقدار میانگین
شاخص اشاره شده در شرایط باد مالیم و تند به
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ترتیب برابر با  38/1و  51/5درصد تعیین شد .طبق
نتایج ارائه شده مالحظه میگردد ،افزایش سرعت باد
به طور متوسط منجر به کاهش حدود  13/8درصدی
یکنواختی توزیع آب گردیده است .تعداد  10سامانه
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آبیاری بارانی مورد مطالعه دارای مقادیر ضریب
یکنواختی توزیع باالی  35درصد در شرایط باد مالیم
بودند در حالی که در شرایط باد تند تعداد  10مزرعه
دارای مقادیر کمتر از  83درصد بودند.

جدول ( :)9مقادیر فشار آب اندازهگیری شده در محل روزنه آبپاش

فشار حداقل

فشار حداکثر

فشار متوسط

تغییرات فشار

)(bar

)(bar

)(bar

(درصد)

ضریب کاهش
راندمان

1
2
5
4
5
8
3
8
1
10
11
12
15

5.5
5.4
2.8
2.8
5.0
2.1
5.0
5.2
2.1
5.0
5.8
4.0
5.8

4.2
4.1
5.8
5.8
4.5
4.5
4.4
4.5
4.5
4.4
5.5
5.5
5.0

5.1
5.8
5.5
5.5
5.3
5.3
5.3
5.8
5.3
5.3
4.8
4.8
4.5

18.3
13.1
28.5
28.5
50.2
55.8
51.8
25.8
55.8
51.8
54.5
23.5
28.0

0.04
0.04
0.08
0.08
0.03
0.08
0.03
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.03

حداقل
حداکثر
میانگین

2.8
4.0
5.2

5.8
5.5
4.5

5.5
4.8
5.8

18.3
55.8
28.2

0.04
0.08
0.08

شماره مزرعه

مقادیر شاخص یکنواختی توزیع آب در شرایط باد
مالیم در درجه بندی متوسط تا خوب و در شرایط باد
تند در درجه بندی ضعیف تا متوسط ارزیابی میشود.
یکی از عوامل موثر بر کاهش و یا افزایش قابل توجه
یکنواختی پخش آب در برخی مزارع ،تغییرات موضعی
و ناگهانی سرعت باد بود .شکل ( )2مقادیر یکنواختی
توزیع آب در چارک پایین را در سامانههای مورد
مطالعه را نشان میدهد .کمترین و بیشترین مقادیر
مربوط به یکنواختی توزیع آب چارک پایین در شرایط
باد مالیم به ترتیب برابر با  43/5و  34/5و در شرایط
باد تند به ترتیب برابر با  23/4و  85/5درصد بدست
آمد .همچنین مقدار میانگین شاخص اشاره شده در
شرایط باد مالیم و تند به ترتیب برابر با  82/1و 42/5
درصد تعیین شد .روند کاهشی شاخصهای یکنواختی

توزیع چارک پایین آب و کریستیانسن در شرایط باد
تند نسبت به مالیم تقریبا مشابه هم بود .مقدار
شاخص یکنواختی توزیع آب چارک پایین در  1سامانه
در شرایط باد مالیم بیشتر از  80درصد و در شرایط
باد تند کمتر از  50درصد تعیین شد .کمترین و
بیشترین مقدار کاهش شاخص اشاره شده در اثر
افزایش سرعت باد به ترتیب برابر با  8/8و  53/8درصد
محاسبه شد .به طور کلی نتایج نشان داد افزایش
سرعت باد از محدوده  2تا  5کیلومتر بر ساعت تا
محدوده  10تا  12کیلومتر بر ساعت به طور متوسط
منجر به کاهش یکنواختی توزیع آب در حدود 20
درصد شده است .تغییرات فشار سامانه نیز به ترتیب
اولویت اثر به عنوان عامل دوم در کاهش یکنواختی
توزیع آب در سامانههای مورد ارزیابی بود .نتایج
ارزیابی یکنواختی پخش آب نشان داد ،دبی ،فشار و
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متناسب با سرعت باد نطقه نبوده است.

شکل ( :)6مقادیر ضریب یکنواختی توزیع آب کریستیانسن سامانه در مزارع مورد مطالعه

شکل ( :)2مقادیر یکنواختی توزیع چارک پایین آب در سامانههای مورد مطالعه

راندمان کاربرد واقعی چارک پایین
شاخص راندمان کاربرد واقعی چارک پایین آب با
استفاده از نتایج آزمایشهای تعیین یکنواختی پخش

آب و رطوبت خاک تعیین شد (شکل  .)5مطابق شکل
ارائه شده مالحظه میگردد ،کمترین و بیشترین
مقادیر مربوط به این شاخص در شرایط باد مالیم به
ترتیب برابر با  41/5و  81/8و در شرایط باد تند به
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ترتیب برابر با  13/5و  48/4درصد بدست آمد .مقدار
میانگین شاخص راندمان کاربرد واقعی چارک پایین
سامانه در شرایط باد مالیم و تند به ترتیب برابر با
 50/1و  21/5درصد تعیین شد .مقدار شاخص فوق در
 11سامانه مورد مطالعه در شرایط باد مالیم بیش از
 45درصد محاسبه گردید و در شرایط باد تند مقدار
آن در  3مزرعه کمتر از  55درصد بدست آمد.
مهمترین عوامل موثر بر مقادیر راندمان کاربرد واقعی
چارک پایین سامانههای مورد ارزیابی شده مقدار عمق
آب کاربردی ،سرعت باد و تغییرات فشار آب بود .در
برخی مزارع مثل مزرعههای شماره  3 ،2و  11مقدار
آب کاربردی بیشتر از حد مورد نیاز بود به طوری که
مقدار عمق آب رسیده به زمین بیشتر از مقدار کمبود
رطوبتی خاک بود .موضوع اشاره شده منجر به تلفات
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نفوذ عمقی قابل توجهی میشد .در آزمایشهای نوبت
دوم نیز سرعت باد ،مهمترین عامل افزایش تلفات
پاششی و در نتیجه کاهش راندمان کاربرد آب در
مزارع بود .افزایش سرعت باد به طور متوسط منجر به
کاهش  21/4درصدی راندمان کاربرد واقعی چارک
پایین گردید .تغییرات فشار سامانه در نقاط مختلف
هم موجب کاهش راندمان به طور متوسط در حدود 8
درصد در تمامی آزمایشها شده بود .عدم طراحی
صحیح سامانههای آبیاری بارانی ،عدم برنامه آبیاری
دقیق متناسب با شرایط رطوبتی خاک و عدم در نظر
گرفتن تمهیدات مدیریتی به منظور کاهش اثر سرعت
باد به عنوان مهمترین عوامل ایجاد کننده وضعیت
نامطلوب راندمان کاربرد آب شناخته شدند.

شکل ( :)9مقادیر راندمان کاربرد چارک پایین آب در سامانههای مورد مطالعه

نتیجه گیری کلی
در این تحقیق عملکرد مربوط به تعداد  15سامانه
آبیاری بارانی کالسیک ثابت در دو شرایط باد مالیم و
تند مورد ارزیابی قرار گرفت .به طور کلی نتایج نشان
داد ،بیشتر سامانههای مورد مطالعه عملکرد مطلوبی

نداشتند .در شرایط باد مالیم دو عامل عمق آب
کاربردی بیش از حد و نامتناسب با شرایط رطوبتی و
تغییرات فشار آب مهمترین عوامل موثر بر کاهش
راندمان کاربرد و یکنواختی توزیع آب بودند .در شرایط
باد تند عالوه بر دو عامل اشاره شده ،سرعت باد
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بیشترین اثر کاهنده بر مقادیر شاخصهای یکنواختی
توزیع و راندمان کاربرد را داشته است.
به طور کلی نتایج راندمان کاربرد واقعی آب نشان
داد ،در برخی نقاط استان زنجان استفاده از سامانه
آبیاری بارانی مناسب نبوده و میبایستی در زمان
انتخاب این نوع سامانه ،معیار سرعت باد جدیتر مورد
دقت و ارزیابی قرار میگرفت .بررسی دقیقتر تطابق-
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پذیری سامانههای آبیاری بارانی با شرایط موجود
مخصوصا از نظر سرعت باد ،بازنگری در روشهای
طراحی این سامانهها و همچنین ارائه برنامه دقیق
آبیاری مبتنی بر شرایط رطوبتی خاک و سرعت باد از
راهکارهای مهم و قابل پیشنهاد به منظور افزایش
عملکرد سامانههای آبیاری بارانی کالسیک ثابت می-
باشد.
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Assessment of wind velocity effect on technical performance of semiportable sprinkling irrigation systems in Zanjan province
H. Ojaghlou1, Z. Bigdeli, A. Shirdeli

Abstract:
One of the crucial mechanisms in order to achieve a sustainable agriculture and water
consumption management in the field is to continuously monitor the performance of pressurized
irrigation systems. In the present study, the wind velocity effect on the performance of semiportable sprinkling irrigation systems in Zanjan province was evaluated. Therefore, the
experimental tests were performed on 13 agricultural fields in two climatic conditions include
high and low-intensity wind velocity. Spray losses, Christiansen uniformity coefficient,
distribution uniformity of low quarter, actual application efficiency of lower quarter and the
changes in the system’s pressure were determined. The results indicated that, the lowest and
highest value of spray losses were determined 7.3 and 51.8%, respectively, and the general
average values of spray losses in low- and high-intensity wind conditions were determined 13.0
and 31.7%, respectively. The minimum and maximum values of distribution uniformity of low
quarter in low-intensity wind velocity condition were obtained 47.3 and 74.5% and in highintensity wind speeds were obtained 27.4 and 65.5%, respectively. The average values of those
indices in the low- and high-intensity wind conditions were obtained as equal to 62.9 and 42.3%
respectively. The actual application efficiency of low quarter was measured 41.5 to 61.8% and
17.3 to 46.4% in low and high wind velocity condition, respectively. Intensifying the wind
velocity led to a reduction of 21.4% in actual application efficiency of low quarter and 20% in
water distribution uniformity. Finally, the results indicate that, wind velocity has had a
significant effect on reducing the water distribution uniformity and application efficiency.
Application of high irrigation water depth and pressure changes in sprinkle irrigation systems
were identified as other factors affecting on reducing technical performance of semi-portable
sprinkling irrigation system.
Key Words: Spray losses, Actual application efficiency of low quarter, water distribution
uniformity.
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