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ارزيابي عملکرد سامانههای آبياری عقربهای (سنترپيوت) در مزارع کشت و صنعت و دامپروری مغان
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 .1دانشجوي کارشناسي ارشد ،گروه مهندسي آبیاري و آباداني ،دانشگاه تهران
 .2استاد ،گروه مهندسي آبیاري و آباداني دانشگاه تهران
 .3استاد ،گروه مهندسي آبیاري و آباداني دانشگاه تهران
 .4دانشیار ،گروه مهندسي آب دانشگاه محقق اردبیلي
 .5استادیار گروه علوم و مهندسي آب دانشگاه بینالمللي امامخمیني (ره) ،قزوین
 .6دانشجوي کارشناسي ارشد ،گروه مهندسي آبیاري و آباداني ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -1394/9/11 :تاریخ تصویب)1395/2/13 :

چکيده
با ارزیابي سامانههاي آبیاري باراني اجرا شده ميتوان میزان موفقیت این سامانهها را تعیین کرد و راهکارهاي عملي براي
بهبود بازده آبیاري این سامانهها و پیشنهادها براي سامانههاي آتي را ارائه نمود .هدف اصلي این مطالعه ،بررسي وضعیت
و عملکرد سامانههاي عقربهاي اجراشده در منطقه مورد مطالعه بود .در این تحقیق  5سامانه آبیاري عقربهاي (عقربه اي)
در مزارع یونجه ،ذرت و چغندرقند کشت و صنعت و دامپروري مغان شهرستان پارسآباد بهعنوان نمونه انتخاب شد .هر
سامانه در  3آزمایش مورد ارزیابي قرار گرفت .نتایج ارزیابي شامل ،میانگین ضریب یکنواختي ،یکنواختي توزیع ،بازده
پتانسیل کاربرد آب در ربع پایین ،بازده واقعي کاربرد آب در ربع پایین ،تلفات بادبردگي و تبخیر در مزارع موردمطالعه به
ترتیب  51/11 ،51/11 ،61/41 ،44/51و  5/32درصد به دست آمد .تجزیه و تحلیل عوامل ارزیابي نشان داد که
سامانههاي عقربه اي موردمطالعه از کارایي مناسبي برخوردار نبودند .دلیل کارایي نامناسب ،بیشتر مربوط به مسائل
مدیریتي و اشکاالت فني سامانهها بود که مورد توجه قرار نگرفته بود .مقادیر پایین  AELQو  PELQبه علت ناسازگاري
شرایط کارکرد و طراحي نامناسب سامانه بود که باید مورد توجه و بازبیني قرار گیرد.
واژههای کليدی:

مقدمه

ارزیابي عملکرد ،ضریب یکنواختي ،یکنواختي توزیع ،بازده پتانسیل کاربرد آب ،بازده واقعي کاربرد آب.

3

طراحي و اجراي نادرست سامانه آبیاري عقربهاي (عقربه اي)،
بازده واقعي آن را کاهش ميدهد که این امر منجر به توزیع
غیریکنواخت آب در طول بال ،غیریکنواختي پخش آب و ایجاد
شرایط ماندابي یا رواناب در سطح مزرعه ميشود
( .)Doustmohammdi et al., 2013ارزیابي سامانه در حال کار
براي بررسي صحت چگونگي نصب دستگاه ،طراحي مناسب با
شرایط منطقه و حصول اطمینان از عملکرد مناسب سامانه امري
ضروري و اجتنابناپذیر است ( .)Ghaemi, 2004پژوهشي بر
روي انواع روشهاي آبیاري باراني در مزارع چغندرقند آفریقاي
جنوبي نشان داد میانگین توزیع یکنواختي در چارک پایین
(  ) ⁄و متوسط بازده آبیاري براي سامانه عقربهاي به ترتیب
 11/4و  13/6درصد است (.)Ascough and Kiker, 2002
تحقیقات بر روي پارامترهاي مؤثر در مدیریت سامانه عقربهاي
* نویسنده مسئولaliaghat@ut.ac.ir :

نشان داد پاشنده هایي که در ارتفاع باالي یک متر از سطح خاک
قرار ميگیرند ،بازده آبیاري را افزایش ميدهند .بهترین توزیع
یکنواختي مربوط به پاشندههاي ارتفاع  2متري از سطح خاک
بود ( .)Martinez et al., 2003; omary et al., 1997نتیجه
ارزیابي سامانه آبیاري عقربهاي در کرج نشان داد عوامل ارزیابي
نظیر بازده کاربرد پتانسیل ،بازده کاربرد واقعي و توزیع
یکنواختي به ترتیب  45/1 ،49و  14درصد ميباشد ( sohrabi
) .and asilmanesh, 1998نتایج ارزیابي سامانه آبیاري عقربهاي
در منطقه باجگاه نشان داد متوسط یکنواختي توزیع در طول
فصل زراعي  63درصد و میانگین راندمان پتانسیل کاربرد آب
 55درصد ميباشد که نشان از وضعیت نامناسب سامانه دارد
( .)Frooghi and Ghaemi, 2007بهمنظور تأثیر سیکلهاي
حرکت و توقف سامانه عقربهاي (عقربه اي) بر روي شاخصهاي
ارزیابي و همچنین تأثیر باد بر روي این پارامترها پژوهشي انجام
و نتایج آن نشان داد با کاهش زمان توقف دستگاه ،عملکرد
سامانه بهبود ميیابد ،همچنین افزایش سرعت باد ابتدا باعث
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کاهش عملکرد سامانه ميشود ،ولي با افزایش سرعت باد به
بیشتر از  2متربرثانیه مقدار ضرایب یکنواختي مجدداً افزایش
ميیابد ( .)Ouazaa et al., 2015یکنواختي توزیع آب تحت تأثیر
کیفیت آبپاشها ميباشد بهطوريکه با تعویض آبپاشهاي
فرسوده ،شدت پاشش از  11/1میليمتر به  3/1میليمتر در
ساعت کاهش و یکنواختي توزیع از  12درصد به  11درصد
افزایش ميیابد ( .)Louie and selker, 2000نتایج ارزیابي
سامانههاي مختلف آبیاري تحتفشار اجراشده در استان
کرمانشاه ،نشان داد بیشتر سامانههاي موردبررسي به دلیل
استفاده از تجهیزات غیراستاندارد ،مشکالت مدیریتي و نگهداري،
به خصوص در ارگان دولتي ،عدم توجه کشاورزان به الگوي کشت
طراحي براي سیستم ،دانش ناکافي کشاورزان نسبت به نیاز آبي
و مشکالت طراحي و اجرایي ،داراي عملکرد ضعیفي هستند
( .)Ghamarnia and Sepehri, 2010سرعت چرخش سامانه
عقربهاي با ضریب یکنواختي پخش آب همبستگي دارد،
بهطوريکه با افزایش سرعت ،یکنواختي پخش افزایش ميیابد
( .)salah, 2013آبیاري در شب و استفاده از ماشینهاي آبیاري
نظیر سامانه عقربهاي بهجاي سامانه ثابت ،موجب کاهش تلفات
تبخیر و باد به حدود نصف یا دوسوم ميشود ( Playa´n and
 .)Mateos, 2006مطالعه اثر دو سرعت حرکت سامانه عقربهاي و
دوچرخه زماني بر روي عملکرد آبیاري ،نشان داد که چرخه
زماني اثر جزئي بر روي یکنواختي شعاعي دارد اما روي
یکنواختي دایرهاي هیچ اثري ندارد ( .)Yan et al., 2010با توجه
به کمبود آب در اکثر نقاط کشور و تمایل به افزایش استفاده از
سامانههاي آبیاري تحتفشار با بازده باال نظیر سامانه آبیاري
عقربهاي ،ارزیابي این سامانهها براي افزایش عملکرد آنها
اجتنابناپذیر است .لذا هدف از این پژوهش ،ارزیابي سامانههاي
عقربهاي اجراشده در مزارع شرکت کشت و صنعت و دامپروري
مغان بود.

مواد و روشها
این پژوهش در مزارع تحت سامانه آبیاري عقربهاي کشت و
صنعت و دامپروري مغان واقع در شهرستان پارسآباد انجام شد.
از مزارع تحت سامانه آبیاري عقربهاي 5 ،مزرعه بهعنوان نمونه
انتخاب شد .الگوي آرایش قوطي ها در مزرعه مطابق با استاندارد
 ASAE S436انجام شد (.)ASAE Standards, 1994
اندازهگیريهاي مزرعهاي شامل اندازهگیري پارامترهاي مربوط
به خاک ،گیاه ،اقلیم و سامانههاي عقربهاي ميباشد که براي هر
یک از مزارع آزمایشي انجام شد .وزن مخصوص ظاهري با

استفاده از نمونههاي دستنخورده که داراي حجم مشخصي
بودند تعیین شد .بافت خاک به روش هیدرومتري تعیین گردید.
براي تعیین رطوبت خاک قبل از آبیاري از روش وزني استفاده
شد .رطوبت خاک در ظرفیت زراعي و نقطه پژمردگي دائم بر
اساس بافت خاک و چگالي ظاهري و ارزیابي صحرایي تعیین
گردید .عوامل مربوط به خاک در جدول ( )1ارائه شده است.
براي محاسبه عمق آب موردنیاز گیاه در مزارع تحت
ارزیابي ،عمق توسعه ریشه با حفر پروفیل تعیین گردید .براي
تعیین شیب مزارع از دوربین نقشهبرداري و شاخص استفاده
شد .بهمنظور تعیین سرعت باد در مراحل مختلف ارزیابي ،از
بادسنج سیار استفاده شد .قوطيهاي نمونهبرداري در هر مرحله،
در دو ردیف شعاعي با فاصله  3متر از یکدیگر قرار داده شدند.
با عبور سامانه از روي قوطيهاي چیده شده و جمع شدن آب
در داخل آنها ،بالفاصله اقدام به اندازهگیري حجم آب جمع شده
با استفاده از استوانه مدرج  251میليلیتري گردید .ارزیابيهاي
انجامشده براي همه سامانهها در سه آزمایش در سال 1394
انجام شد .تاریخ ارزیابيهاي انجامشده و کشت و برداشت
محصول در جدول ( )2ارائه شده است .خصوصیات سامانههاي
انتخابشده براي ارزیابي در جدول ( )3آورده شده است .پس از
جمعآوري اطالعات حاصل از اندازهگیريهاي مزرعهاي ،عوامل
ضریب یکنواختي کریستیانسن ،یکنواختي توزیع آب ،بازده
پتانسیل کاربرد در ربع پایین ،راندمان واقعي کاربرد آب و تلفات
تبخیر و بادبردگي براي هریک از مزارع آزمایشي با استفاده از
روابط  1تا  5محاسبه گردید.
ضريب يکنواختي کريستيانسن

ضریب یکنواختي کریستیانسن شاخص مناسبي براي نشان
دادن یکنواختي توزیع آب در سامانه آبیاري عقربهاي ميباشد.
براي تعیین این ضریب از معادله زیر استفاده گردید ( Merriam
:)and Keller 1978
]
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(رابطه )1
 :ضریب یکنواختي کریستیانسن (درصد)،
که در آن،
 :تعداد قوطي ̅ ،میانگین عمق آب جمع شده در قوطيها
(میليمتر) : ،عمق آب در هر یک از قوطيهاي اندازهگیري
(میلي متر) .براي محصوالت معمولي که عمق ریشه آنها
متوسط ميباشد ،مقدار ضریب یکنواختي کریستیانسن بین 11
تا  14درصد توصیه شده است (.)Merriam and Keller 1978
̅

1 -Christiansen Uniformity Cofficient
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جدول  -3مشخصات فيزيکي خاک مزارع موردمطالعه کشت و صنعت و دامپروری مغان

مزرعه

بافت خاک

چگالي ظاهري
(گرم بر سانتيمترمکعب)

ظرفیت زراعي
(درصد حجمي)

رطوبت پژمردگي
(درصد حجمي)

A1

سیلت رسي
سیلت رسي
سیلت رسي
سیلت رسي

1/41
1/34
1/32
1/31

34/51
34/11
36/31
36/11

13/61
11/41
9/21
12/11

A5

سیلت رسي

1/41

31/41

15/65

A2
A3
A4

جدول  -2تاريخ مربوط به عمليات کاشت و برداشت و ارزيابي در مزارع ذکرشده
مزرعه

محصول

تاریخ کاشت

تاریخ برداشت

تاریخ ارزیابي 1

تاریخ ارزیابي 2

تاریخ ارزیابي 3

A3

چغندرقند

94/1/15

94/1/31

 -94/4/15ارتفاع گیاه 13
سانتيمتر

 -94/5/5ارتفاع گیاه 21
سانتيمتر

 -94/5/31ارتفاع گیاه
 31سانتيمتر

A2

یونجه

19/6/31

 6برداشت در یک فصل زراعي

 -94/4/13دو روز پس از
عملیات برداشت

 -94/4/24ارتفاع گیاه 15
سانتيمتر

 6 -94/5/25روز قبل
از برداشت

A1

یونجه

91/4/2

 6برداشت در یک فصل زراعي

 -94/4/16دو روز پس از
عملیات برداشت

 -94/4/31ارتفاع گیاه 21
سانتيمتر

 4 -94/5/21روز قبل
از برداشت

A4

ذرت

94/4/2

94/6/21

 -94/4/12مرحله جوانهزني

 -94/4/26مرحله میاني
رشد

 -94/5/24مرحله دانه
بندي

A5

ذرت

94/4/6

94/6/25

 -94/4/21مرحله جوانهزني

 -94/5/6مرحله میاني
رشد

 -94/5/31مرحله دانه
بندي

جدول  -1خصوصيات سامانههای عقربهای مورد ارزيابي در مزارع کشت و
صنعت و دامپروری مغان

سیستم

طول لترال
(متر)

تعداد
اسپن

قطر لترال
(اینچ)

تعداد
آبپاش

A1

414
411
414
211
314

12
9
12
6
4

6و1
 6 ،5و 1
 6 ،5و 1
5و6
5و6

134
115
131
63
42

A2
A3
A4
A5

يکنواختي توزيع آب

)(DU

یکنواختي توزیع ،شاخصي است که میزان یکنواختي کاربرد آب
در سطح مزرعه را تعیین ميکند .براي محاسبه  DUاز رابطه زیر
استفاده شد (:)Merriam et al., 1980
(رابطه )2
که در آن : ،میانگین وزني پایینترین ربع نمونهها
(میليمتر) : ̅ ،میانگین وزني کل نمونههاي سامانه (میليمتر) و
 :یکنواختي توزیع آب (درصد) .مقدار توصیهشده یکنواختي
توزیع آب بین  64تا  11درصد ميباشد ( Merriam and Keller
.)1978
̅

1- Distribution Uniformity

راندمان واقعي کاربرد آب در ربع پايين

)(AELQ

این شاخص چگونگي بهرهبرداري از یک سامانه اجراشده را نشان
مي دهد .براي تعیین راندمان واقعي کاربرد آب در ربع پایین از
معادله ( )3استفاده شد ( :(Merriam and Keller 1978
(رابطه )3
راندمان واقعي کاربرد آب در ربع پایین
که در آن،
(درصد) و  :متوسط عمق آب آبیاري (میليمتر) ميباشد .اگر
متوسط عمق آب ذخیرهشده در ناحیه ریشه در یکچهارم
کمترین مقادیر اندازهگیري شده از کمبود رطوبت خاک ()SMD
مقدار  SMDقرار
بیشتر باشد ،در معادله فوق بهجاي
ميگیرد.
بازده پتانسيل کاربرد در ربع پايين ()PELQ

بازده پتانسیل کاربرد آب در ربع پایین ،بیانگر آن است که
سامانه موجود در شرایط بهرهبرداري مناسب چگونه عمل
ميکند .محدوده  65تا  15درصد محدوده مجاز براي بازده
پتانسیل کاربرد در ربع پایین توصیهشده است .براي به دست
آوردن این شاخص از رابطه زیر استفاده شد ( Merriam and
:)Keller 1978

2 - Application Efficiency of Low Quarter
3- Potential Application Efficiency of Low Quarter
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(رابطه )4
متوسط یکچهارم کمترین عمق
که در آن،
نفوذ کرده است (متوسط یکچهارم کمترین عمقهاي
جمعآوريشده در قوطيها) (میليمتر) زماني که برابر با MAD
 :متوسط عمق آب بهکاربرده شده
باشد و
(اندازهگیريشده از سر نازل آبپاش)(میليمتر) زماني که
 SMD=MADاست :MAD .کمبود رطوبت مجاز مدیریتي است
که بر اساس گیاه و وضعیت محیطي انتخاب ميشود .محدوده
استاندارد این شاخص  65تا  15درصد ميباشد ( ;Roland1982
;.)Merriam and Keller 1978; Markley and Allen 2004
تلفات تبخير و بادبردگي ()EWDL

در آبیاري باراني تفاوت بین میانگین آب دادهشده و میانگین آب
جمع شده در قوطيها ميتواند بهعنوان تلفات ناشي از تبخیر و
بادبردگي تلقي گردد .مقدار تلفات ناشي از تبخیر و بادبردگي
(این تلفات بهعنوان درصدي از آب کاربردي در نظر گرفته مي-
شود) از رابطه زیر به دست آمد (:)Merriam and Keller 1978
(رابطه )5

نتايج و بحث
بهمنظور تعیین کارایي و عملکرد سامانه عقربه اي در مزارع
موردمطالعه ،پس از اندازهگیريهاي صحرایي و جمعآوري
دادهها ،نتایج در جدول ( )4و شکلهاي ( )1و ( )2ارائه شد.
مقادیر ( PELQبازده پتانسیل کاربرد در ربع پایین) براي
مزارع موردمطالعه در جدول ( ،)4کمتر از محدوده استاندارد 65
تا  15درصد بوده است ( Roland1982; Merriam and Keller
; .)1978; Markley and Allen 2004مقادیر پایین PELQ
احتماالً ميتواند به دو دلیل  -1طراحي و اجراي نادرست -2
مدیریت بهرهبرداري غیرصحیح از سامانه باشد ( Montazar and
 .)Sadeghi 2008; Mikhak Beiranvand et al., 2014از طرفي
مقدار پایین  PELQنشان ميدهد که سامانه موجود با زمین و
شرایط زراعي موجود مطابقت خوبي ندارد و خوب طراحي نشده
است ( .)Frooghi and Ghaemi, 2007مشاهدات و مطالعات
میداني انجامگرفته بر روي سامانهها نشان داد که مدیریت
نادرست و ضعیف عامل اثرگذار بر روي کم بودن مقدار PELQ
بوده است .طوري که استهالک سامانه و قدیمي بودن آن ،خراب
شدن فنر آبپاش ،نشت از محل اتصال نازل به لوله اصلي و
پوسیدگي لوله ،باعث افت فشار و کاهش دبي خروجي از نازل

1- Evaporation and Wind Drift Losses

شده است که در نتیجه این عوامل مدیریتي ،مقدار  PELQدر
حد غیرقابل قبولي به دست آمد .با تعمیر سامانه و بازرسيهاي
میداني ميتوان مقدار  PELQرا ارتقاء داد.
تلفات ناشي از تبخیر و بادبردگي در بازه  4تا  4درصد بود
( Frooghi and Ghaemi, 2007; Mikhak Beiranvand et al.,
 .)2014مقدار میانگین  AELQبا توجه به جدول ( )4برابر با
مقدار  54/65( PELQدرصد) به دست آمد .این برابري
نشاندهنده این است که حداقل آب دادهشده به زمین و
ذخیرهشده در منطقه ریشه ،کمتر از کمبود رطوبتي خاک بوده
است ( ،)López-Mata et al., 2010طوري که در هیچ قسمت از
زمین ،گیاه به اندازه کافي آب دریافت نکرده است ،به عبارتي کم
آبیاري در مزارع اتفاق افتاده است .این موضوع در شکل ()1
قابلمشاهده است .باال بودن دور آبیاري ،کوچک بودن دهانه
نازل ،نشت زیاد لوله اصلي به دلیل باال بودن عمر سیستم،
پوسیدگي لوله ،نشت از محل اتصال اسپنها به یکدیگر ،از
عوامل مؤثر بر این موضوع بوده است .کم بودن مقدار AELQ
نشان از ضعف مدیریت سامانه بوده است .مدیریت و بازرسيهاي
میداني در افزایش این شاخص ميتواند اثرگذار باشد .همانطور
که در جدول ( )4مشاهده ميشود ،ضریب یکنواختي توزیع
( )DUدر تمام سامانهها بهجز  A2کمتر از محدوده توصیهشده
است ،همچنین ضریب یکنواختي کریستیانسن ( ،)CUبراي
سیستم A1و  A3کمتر از مقادیر توصیهشده است ،ولي در بقیه
سامانهها این مقادیر در محدوده توصیهشده قرار دارند
( .)Merriam and Keller 1978; Roland, 1982کمترین مقدار
 CUو  DUمربوط به سامانه  A3بود .دلیل این موضوع را
ميتوان تلفات باالي تبخیر و بادبردگي در نظر گرفت ( Frooghi
 .)and Ghaemi, 2007در همه سامانههاي موردمطالعه ،ضعف
مدیریتي از عوامل اثرگذار در کاهش راندمان بود .بهعنوان نمونه،
شکل ( )2توزیع پراکنش آب جمعآوريشده را در قوطيهاي
جمع کننده در سه آزمایش سامانه  A1نشان ميدهد .با توجه
به شکل  2نقاطي که مقدار آن از مقدار میانگین کمتر یا بیشتر
است نشان از خرابي آبپاش ،کار نکردن آبپاش ،نشت آبپاش و
قطر نامناسب آنها است .همانطور که در شکل مشاهده ميشود
پراکندگي عمق آب جمعآوريشده در قوطيها زیاد است ،دلیل
این موضوع عدم چرخش آبپاشها بود که باعث شده آب فقط به
یکطرف ریزش داشته باشد .این موضوع سبب شد در یکطرف به
دلیل همپوشاني باال ،عمق آب بیشتر از مقدار میانگین و در طرف
دیگر (همپوشاني صورت نگرفته است) کمتر از میانگین باشد .باال
بودن عمق آب در انتهاي لترال به دلیل عدم چرخش گان بوده
است.
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(درصد)

(درصد)
53/91
61/41
49/11
54/11
56/31

5/21
4
5/31
4
5/11

55/11

5/32

مزرعه

گیاه

ضریب یکنواختي
(درصد) )(CU

)(DU

A1

یونجه
یونجه
چغندر
ذرت
ذرت

69/91
11/41
11/41
45/51
44/15

59/11
61/41
54/41
51/11
61/41

53/91
61/41
49/11
54/11
56/31

44/51

61/41

55/11

A2
A3
A4
A5

میانگین

یکنواختي توزیع (درصد)

PELQ

AELQ

تلفات تبخیر و باد بردگي
(درصد)

مقایسه بین عمق آب موردنیاز قبل از آبیاري و مقدار آب
دادهشده به زمین توسط سامانه در شکل ( )1نشان ميدهد که
در هیچ کدام از آزمایشها و مزارع موردمطالعه ،کفایت آبیاري
 111درصدي تأمین نشده است .این موضوع به دلیل کم
آبیاريهایي بوده که در مزارع اتفاق افتاده است .بهعنوان نمونه،
در شکل ( ) 1عمق الزم آبیاري (کمبود رطوبتي خاک) و مقدار
آب پخششده از آبپاش ،براي دو سامانه  A1و  A2بحث
مي شود .مقایسه عمق آب موردنیاز قبل از آبیاري با عمق آب
دادهشده به زمین در مزارع  A1و  A2نشان ميدهد که در هیچ
یک از اراضي تحت آبیاري عقربه اي ،عمق آبیاري تأمین نشده
است .این موضوع به دلیل سرعت حرکت سامانه نبوده است
(سرعت حرکت در بازه  15-31درصد بوده است) .دلیل این کم
آبیاري ميتواند دبي و فشار پایین آبپاشها باشد .متفاوت بودن
عمق آب آبیاري در مزارع یونجه به دلیل شرایطي بود که اپراتور

بر روي سامانه اعمال کرده بود که اعم از تنظیم سرعت حرکت
عقربه اي و تشخیص زمان آبیاري ميباشد .همچنین متفاوت
بودن اپراتور دو سامانه ميتواند یکي دیگر از دالیل این موضوع
باشد .اکثر آبپاشهاي مشاهدهشده بر روي سامانه داراي فشار
کارکرد پایین و نشت از محل اتصال به لترال بودند .نشت و فشار
کارکرد پایین سبب شد مقدار دبي خروجي از آبپاشها کمتر از
مقدار ارائهشده آن در کاتالوگ و طراحي باشد .آزمایش  1مزرعه
 ،A1بالفاصله بعد از عملیات برداشت جین دوم یونجه انجام شد.
عملیات برداشت ،آبیاري را نسبت به دور عادي آبیاري  5روز به
تأخیر انداخت .تأخیر در دور آبیاري سبب شد مقدار رطوبت
خاک کاهش پیدا کند و گیاه مقدار آب بیشتري را نسبت به
بقیه آزمایشها نیاز داشته باشد .این موضوع در شکل ( )1قابل
مشاهده است .بنابراین ،نیاز آبي گیاه با مقدار پخش سامانه
سازگار نبوده و نیاز آبي محصول برآورده نميشود.

شکل  -3مقايسه عمق آب موردنياز محصوالت قبل از آبياری و مقدار آب
پخش شده از سامانه در آزمايشهای انجامشده
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مقایسه بین شکلهاي ( ،)2موضوع مدیریت ضعیف و
عدم بازرسي اپراتورها را بیان ميکند .بهعنوان مثال ،در سامانه
 A1مقدار آب جمع شده در گان انتهایي بیشتر از تمام مقادیر
بوده است (شکل  .)2مشاهدات صحرایي عدم چرخش و ثابت-
بودن گان انتهایي را تأیید ميکند ،مقایسه بین سه آزمایش

نشان ميدهد نقص پیشآمده در مدت زمان انجام آزمایشها
(دو ماه) توسط اپراتور بررسي و رفع نشده است (شکل  .)2در
همه سامانههاي مطالعه شده بنابر آزمایشهاي میداني ،مهمترین
عامل کاهش راندمان ،مشکالت فني سامانهها بوده که نمونهاي
از آنها در شکل ( )2ارائه و بحث شد.

شکل  -2توزيع پراکنش آب جمعآوریشده در قوطيها

نتيجهگيری

با تجزیه و تحلیل دادههاي صحرایي برداشتشده نتایج زیر به
دست آمد:
میانگین بازده پتانسیل ( 55/11 )PELQدرصد به دست
آمد .این مقدار براي سامانه آبیاري عقربهاي کم بوده و مشکالت
موجود در طراحي را بیان ميکند ( Sohrabi and Asilmanesh,
 .)1998مقدار راندمان واقعي کاربرد آب در ربع پایین با مقدار
 PELQبرابر است .این برابري نشان از کم آبیاري انجامشده در
مزارع ميباشد .براي رفع کم آبیاريهاي صورت گرفته ،کم
کردن دور آبیاري ،استفاده از آبپاش با سوراخ بزرگتر و تعمیر
آبپاشهاي ازکارافتاده و خرابشده پیشنهاد ميشود .میانگین
ضریب یکنواختي توزیع ( )DUو ضریب یکنواختي
کریستیانسن ( )CUبراي سامانههاي عقربهاي موردمطالعه در
محدوده مقادیر توصیهشده نبوده است ( Merriam and Keller

 .)1978; Roland 1982ازجمله مهمترین عوامل کاهنده
شاخصهاي مذکور ميتوان عدم نظارت و بازرسيهاي میداني
اپراتور ،استفاده از آبپاشهاي یک و دوطرفه در یک سیستم،
نشت از محل اتصال آبپاش به لترال ،فشار و دبي نامناسب
آبپاشها ،خرابي و عدم چرخش آبپاش را نام برد .با توجه به
مطالب گفتهشده و مطالعات میداني ،سهم بزرگي از دالیل پایین
بودن عملکرد این سامانهها ،مدیریت و بهرهبرداري ضعیف از
آنهاست.

سپاسگزاری
این مقاله بخشي از نتایج طرح پژوهشي چرخه بهبود بهرهوري
آب است که بدینوسیله از دفتر بهبود بهرهوري آب و اقتصاد،
معاونت آب و آبفاي وزارت نیرو که هزینههاي اجرایي این طرح

را عهدهدار هستند تقدیر و تشکر ميگردد.
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