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ارزیابی آبیاری نواری و مقایسه با مدل WinSRFR
( مطالعه موردی در اراضی پایاب سد مخزنی دویرج دهلران)
حمیدرضا شکری ،9محسن نجارچی * ،2رضا جعفرینیا ،3شهرو مختاری،4
حمزه علی علیزاده 5و اصغر

رحمانی6

 3 ،2 ،1و  - 4به ترتیب :دانشجوی دکتری تخصصی؛ و استادیاران گروه آبیاری و زهکشی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،اراک ،ایران
 - 5استادیار گروه مهندسی آب و خاک ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
 - 6دانشجوی دکتری مدیریت منابع خاک ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
تاریخ دریافت 66/12/4 :؛ تاریخ پذیرش69/8/5 :

چکیده
وضعیت مدیریت آب آبیاری در هشت مزرعۀ گندم آبی در اراضی کشاورزی واحد های عمرانی مرزآباد ،موسییا و تکیت ت یت
توشش شبکۀ آبیاری تایاب سد مخزنی دویرج دهلرا بررسی شده اسیت .شیرای تیایی دسیت جرییا در تمیامی نوارهیا
بهصورت انکهاباز بود و با نصب فلوم های  WS Cدر ابکدا و انکهیای نوارهیا ،هییدروگ راف حجی آب ورودی و روانیاب خروجیی
اندازهگیری شد .تارامکرهای راندما کاربرد در مزارع مورد مطالعه با مقادیر شبیهسازی شده با نرم افیزار  WinS RFRمقایسیه
گردید .حداقل و حداکثر رواناب اندازهگیری در مزارع مورد آزمایش بهترتیب  81/9و  33/8درصد و در حالت شبیهسیازی81 ،
و  21درصد بهدست آمد .در  57درصد از مزارع مورد مطالعه ،تلفات نفیو عمقیی وجیود نداشیت .حیداقل و حیداکثر مییانیی
راندما کاربرد بهترتیب  06/3و  16/7درصد و در حالت شبیهسازی 70 ،و  11درصد بهدست آمد .میانیی

رانیدما کیاربرد

اندازه گیری شده در هشت مزرعۀ مورد آزمایش  09/5درصد بهدست آمید .زییاد بیود رانیدما کیاربرد آب آبییاری بیهدلییل
مدیریت نامناسب در اعمال ک آبیاری های نا خواسکه از طرف کشاورزا است.

واژههای کلیدی
راندما نیاز آبی ،رواناب ،شبیهسازی ،کفایت آبیاری ،نفو عمقی

مدیریت آب کاربردی در مزارع ،رویکردی مناسب برای ای

مقدمه

منظددور اسددت

حددود  63درصدد آب مصدرفی در جهدان بده بخد
کشاورزی اختصدا

& (Bjornlund et al., 2009; Playan

) .Mateos, 2006خشکیالی و ک آبدی در ایدران وامعیتدی

دارد ) .(Valenzuela, 2009اید رمد

در کشور ایران نیز باالی  69درصد است

(Hassanli et al.,

املیمدی اسدت و با توجه به روند روزافزون نیاز بخ هدای

) .2009از ای رو واضح است که آب ،نق

حیاتی در توسعۀ

مختلف به آب ،سالهای آینده نیز حادتر خواهد شدد .بددر

کشداورزی بیددیاری از کشددورها دارد ).(Lankford, 2006

اسدددا

گدددزارش موسیددۀ بددی المللدددی مددددیریت آب

صرفه جویی در میزان آب مصدرفی یکدی از بهتدری راههدا

) (IWMIایدران برای حفظ وضدع فعلدی بایدد تددا سددال

برای حفظ منابع آب است و در نتیجده ،بهودود رانددمان و

 2925بتواندد  112درصد بده مندابع آب مابد استحصدال

*نگارنده میئول:
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خدود بیفزایدد ) .(Abbasi et al., 2017تعیدی راندددمان

درصد) و آبیداری ندواری کمتدری (45/1درصدد) رانددمان

سامانههدای آبیداری موجدود و ارزیدابی نحدوۀ کدار آنهدا از

کاربرد را دارد .آنان گزارش کردهاند که راندمان ک آبیداری

مه تری و ضروریتری امدامات الزم برای تصمی گیددری

بی  49تا  46درصد متغیر است که در مقاییده بدا مقددار

تلفدات

فرض شده در سال ( 1389با متوسدط  35درصدد) حددود

آب آبیدداری اسددت ) .(Abbasi et al., 2017سپاسددخواه

 11واحد افزای

نشان میدهد .ریاحیفارسانی و همکاران

) (Sepaskhah, 2005راندمان آبیاری سامانههدای آبیداری

) (Riahi-Farsani et al., 2013با ارزیابی آبیاری جویچهای

سطحی در کشدور را ارزیدابی و گدزارش کدرد کده رانددمان

در مزارع زیر کشت سیبزمینی در دشدت بدروج و رت

آبیاری سطحی در کشور از مقدار وامعی آن کمتدر گدزارش

در دشتهای خانمیرزا و شهرکرد ،متوسط راندمان کداربرد

شده است .وی علت اید امدر را روش ندهچنددان درسدت

را در دشتهای بروج  ،خانمیدرزا و شدهرکدرد بدهترتیدب

اندازه گیری رانددمان کداربرد آبیداری در مزرعده مدیداندد و

 55/4 ،46/3و  61/4درصد و در حد مابد مودول گدزارش

میگوید در شرایطی که آبیاری سطحی بهدرستی طراحدی

کردهاند .ای محققان میدزان کفایدت آبیداری دشدتهدای

و مدیریت شود و با در نظر گرفت مدیریت ک آبیاری حتی

مذکور را به ترتیب  69/2 ،68/2و  84/2درصد اعالم کردند

مرتوط با مصرف بهینۀ آب ،الگوی کشت و کداه

میتوان راندمان باالتر از  99درصد را

انتظار داشت .

نرمافزار  WinSRFRمددل ریاضدی ید

و پایی بودن راندمان انتقال را عام اصلی کاه

رانددمان

بعددی بدرای

ک در دشتهای مذکور میدانند .معدروفپدور و همکداران

تحلی و شویه سازی آبیاری سطحی است و کاربرد زیدادی

) (Maroufpoor et al., 2016با پژوه

روی سده مزرعدۀ

در طراحی و مدیریت آبیاری سدطحی دارد .اید ندرمافدزار

آبیاری شده به روش ندواری انتهدابیدته در واحدد عمراندی

آبیاری سطحی بهکار مدیرود و بدا

شمارۀ چهار در شوکۀ آبیاری و زهکشدی زریندهرود نشدان

دو مدل ریاضی اینرسی صفر و موج کینماتیکی محاسدوات

دادند که راندمان کاربرد در مزارع  Aو  ،Bبه ترتیدب  88/6و

را پی میگیرد ).(Bautista et al., 2009a

 65/1درصد و راندمان نیداز آبدی  69/2و  62/8درصدد بدا

برای تحلی هیدرولی

(Mokari- Gahroodi et

سطح کفایت آبیاری به ترتیب  56/ 6و  65/6درصد است و

مکری مهدرودی و همکداران

) al., 2013از مددل  WinSRFRبدرای مطالعده ،ارزیدابی و

در مزرعه  Cراندمان کاربرد  51/56درصد بدا رانددمان نیداز

شویهسازی مراح مختلف آبیاری جویچهای و برای دامندۀ

آبی  199درصد در سطح کفایت  199درصد بدوده اسدت.

گیتردهای از بافتهای خاک استفاده کردند و نشان دادندد

راندمان های بهدست آمده را ماب موول و وضدعیت آبیداری

که مدل با دمت خوبی مدت زمانهای پیشروی و پیدروی،

مزارع را در دورۀ مورد ارزیابی ،بهرغ اعمال کد آبیداری در

فرصددت و عمدد نفددو و بددیالن حجدد را در جویچددههددا

مزارع  Aو  ،Bبا توجه به مقادیر راندمان نیاز آبدی در آنهدا،

شویهسازی میکند .گنزالس و همکاران

مطلوب ارزیابی کردند.

(Gonzalez et al.,

ای پژوه

) 2011اثر شیب طولی مزرعه بر یکنواختی توزیدع آبیداری

با هدف اولی ارزیابی راندمان سامانههای

کرتی را با استفاده از  WinSRFRبررسی کردند .سدهراب و

آبیاری سطحی و مقاییۀ آن بدا مددل شدویهسدازی شدده

عواسی ) (Sohrab & Abbasi, 2010نشان دادند که روش

 WinSRFRدر اراضی تجهیز و نوسازی شدۀ تحت پوش

آبیاری مزرعه تأثیر مهمی بر رانددمان کداربرد آب آبیدداری

شوکههای آبیاری و زهکشدی پایداب سدد مخزندی دویدرج

دارد .بررسی های اید محققدان نشدان مدیدهدد از میددان

کشور وامع شده

دهلران اجرا شد که در املی گرم و خش
است .بی

روشهای آبیاری سطحی ،آبیاری کرتدی بیشدتری (56/3
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توأم با شوکههای آبیاری سطحی احداث شده در شهرستان

از شمال بده شهرسدتان درهشدهر ،از شدر بده شهرسدتان

دهلران در حال بهرهبرداری است.

آبدانان ،از جنوب شرمی به شهرستان دزفدول ،از جندوب و
غرب به کشور عرا و از شمال غربی به شهرستان مهدران

مواد و روشها

محدود می شود .میاحت شهرستان دهلران  6819کیلومتر

منطقۀ مورد مطالعه

مربع است و در  32درجه و  41دمیقۀ عرض شمالی و 49

محدودۀ مورد مطالعه در شهرستان دهلدران در فاصدلۀ

درجه و  19دمیقۀ طول شرمی گریندوی مدرار دارد؛ ارتفداع

 229کیلومتری جنوب شرمی مرکز استان ایالم مرار دارد و

مرکز شهرستان  239متر باالتر از سطح دریاست (شک .)1

شکل  - 8موقعیت اسکا ایالم و تراکنش دشت های مورد مطالعه همراه با جانمایی سد و رودخانۀ دویرج روی تصاویر ماهوارهای

روش اندازهگیری و نحوۀ محاسبۀ راندمان آبیاری

ناحیههای عمرانی ،آبیاری بدهصدورت سدطحی و بده روش
نواری انتهای باز است .مو از آزمدای  ،ابتددا ید

برای اندازه گیری رانددمان کداربرد آبیداری سدطحی در

ندوار در

مزرعه به روش دبی ورودی  -خروجی ،از فلوم  WSCتید

طول مزرعه انتخاب و به فواص  29متری میخکدوبی شدد.

 5استفاده شد؛ مود از آغداز آزمدای  ،از ندواحی عمراندی

برای تعیی رطوبت خاک مو از آبیاری به روش وزندی در

تجهیدز

نمونهبرداری شدد .فلدومهدا در

مرزآباد ،پت

و موسیان که مزارع آن تحت پوش

 3نقطه از نوار مورد آزمای

و نوسازی و شوکههای مددرن آبیداری بدود ،بازدیدد شدد و

ورودی و خروجی نوار مورد آزمدای

بهصورت تصادفی  8مزرعه در طدول فصد رشدد (توسدعه،

ه زمان دبی ورودی به نوار با اندازهگیری مدت زمان ثودت

انتخداب شدد .در تمدامی

گردید .در خالل آزمای  ،جریان آب و جوهده رطدوبتی در

گلدهی و پایانی) برای آزمدای

949
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طول نوار به سمت هر ی

حجمی مو از آبیاری (درصد) و  =Drعم توسدعۀ ریشده

از میخها ثوت شد .شدت جریان

آب ورودی به نوار ،مدت زمان آبیاری و زمان مطدع جریدان

(میلیمتر).

آب را کشاورز تعیدی کدرد .پدس از مطدع جریدان ورودی،

راندمان کاربرد

مدت زمان پیروی نیز ثوت و آزمای

راندمان کاربرد از نیوت حج آب خدالص مدورد نیداز

با اندازهگیری کامد

رواناب به اتمام رسید .با استفاده از دوربی ترازیاب ،شدیب

گیاه به ک حج آب وارد شده به نوار از رابطۀ  2بهدسدت

نوارها اندازه گیری شد .هیدروگراف جریان ورودی تدا زمدان

آمد.

مطع کامد جریدان در هدر ندوار آزمایشدی رسد شدد و از

Vt
) 100
Vin

()2

میاحت زیر منحنی هیدروگراف دبدی ورودی ،کد حجد

Ea  (1 

آب داده شده به نوار ،از اخدتالف بدی حجد آب ورودی و

که در آن،

خروجی در نوار ،حج آب نفو یافته و از تقیدی کد آب

 =Eaراندمان کاربرد (درصد)؛  =Vtحج ک تلفات (لیتر) و

نفو یافتده بدر سدطح ندوار ،متوسدط عمد آب نفو یافتده

 =Vinحج آب ورودی (لیتر).

بهدست آمد.

راندمان ن یاز آبی

ای پارامتر معیاری از مؤثر بودن آبیاری در تأمی نیداز

تعیین عمق توسعۀ ریشه

آبی گیاه است و از رابطۀ  3محاسوه گردید.

عم توسعۀ ریشه یکی از پارامترهای الزم در ارزیدابی
سییت های آبیاری است اما اندازهگیری دمید آن دشدوار
است .مو از هدر آبیداری در ندوار مدورد آزمدای  ،از نقدا

()3

مختلف نوار با خاک بدرداری دسدتی ،عمد توسدعۀ ریشده

که در آن،

بهصورت میدانی و مشاهدهای اندازهگیری شد.

 =Erرانددمان نیداز آبدی؛  =Wrzحجد آب خیدره شدده در

شاخصهای ارزیدابی مدورد اسدتفاده در اید تحقید

ناحیۀ ریشۀ گیاه و  =Wrحج آب مورد نیاز در ناحیۀ ریشۀ

بهشرح زیر است ).(Elliot & Walker,1982

گیاه است.

عمق خالص آب مورد نیاز آبیاری

راندمان کفایت آبیاری

رطوبت حجمی در رابطه  1با استفاده از حاص ضدرب

در طراحی سامانه های آبیاری ،عالوه بر راندمان آبیاری

مقادیر رطوبت وزنی اندازهگیری شدده در جدرم مخصدو

کفایت آبیاری نیز مه است .کفایت آبیاری عوارت است از

ظاهری بهدسدت آمدد و میدزان کمودود وامعدی رطوبدت از

درصدی از سطح نوار که به اندازۀ آب مورد نیداز یدا بیشدتر

اختالف بی رطوبت حجمی نقطه ظرفیت زراعی و مقددار

آبیاری میشود و از رابطۀ  4محاسوه شد.

رطوبت خاک مو از شروع آبیاری در عم توسدعۀ ریشدۀ
گیاه محاسوه شد (رابطۀ .)1
()1

W
Er  ( rz )  100
Wr

() 4

I n  ( FC   )  Dr

Ae
)  100
At

( Ee 

که در آن،

که در آن،

 =Eeکفایت آبیاری بر حیب درصد؛  = Aeسطحی از نوار که

 =Inعم خالص آب مورد نیداز آبیداری (میلدیمتدر)؛ =FC

به اندازۀ آب مورد نیاز یا بیشتر آبیاری شدده و  =Atسدطح

رطوبت حجمدی در ظرفیدت زراعدی (درصدد)؛  =θرطوبدت

ک نوار مورد آزمای .
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درصد سیلت

درصد شن

(لیتر)
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درصد رطوبت وزنی قبل آبیاری

پت

2

239 6

9/9944

گندم

9/5

18/3

94/2

8

25/2

49

92

68998

13222

9

16/5

36/9

درصد گچ

عمق ریشه (سانتی متر)

پت

1

139 6

9/9936

گندم

8/3

33/3

58/3

29

33/6

49

64

56452

19299

9

39/4

59/2

( م یلی متر)

موسیان 2

335 9

9/994

گندم

9/5

26 /9

65/8

11

31/2

49

199

84945

26523

9

31/3

24/8

(لیتر)

موسیان 1

299 6

9/946

گندم

6/9

49

53/3

6/1

22/6

25

59/5

64123

28534

9

39/3

54/9

تلفات نفوذ عمقی

مرزآباد 4

469 6

9/9923

گندم

6/9

36 /9

56/9

16/5

31/6

45

68/5

346866

69383

29/8

18/6

64

(درصد)

مرزآباد 3

169 8

9/994

گندم

6/9

43/3

59

16/2

26/6

49

48/9

69382

13559

9

29/1

45

رواناب (درصد)

عمقخالص آب مورد ن یاز

کل حجم آب ورودی به نوار

کل حجم آب خروجی از نوار

متوسط عمق آب نفوذ یافته به نوار

مرزآباد 2

199 4

9/945

گندم

9/5

49

52/5

19/6

31/3

25

46/1

53668

13355

13

25/2

56/8

مزرعه

(متر)

(درصد)

کشت
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مرزآباد 1

399 9/5

9/936

گندم

9/5

49

52/5

22

31/1

45

63

64181

31236

9

33/1

22/9

مشخصات

ابعاد نوار

شیب

نوع

( میلی متر)
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با محاسدوۀ نیداز آبدی مدزارع و انتخداب روش آبیداری

 WinSRFRنیخه  3.1. 4و انتخداب مددل اینرسدی صدفر،

نواری ،مقادیر دبی ورودی  -خروجی ،مدت زمدان رسدیدن

مقادیر راندمان کاربرد ،نفو عمقی ،رواناب ،جوهه پیشروی

جوهه پیشروی به نقطۀ وسط و انتهای هر مزرعه و انتخاب

و پیروی شویهسازی گردید .ضریبهای زبری مانیند

بدا

روش دو نقطهای الیوت واکر ،پارامترهدای نفدو در معادلده

توجه به مشاهدات میدانی مراحد مختلدف رشدد گیداه در

کوستیاکوف  -لوئیس ،که مقدادیر آنهدا در جددول  2نشدان

اندددازهگیددری هددای آبیدداری و تطوی د آن بددا گزینددههددای

داده شده اسدت ،واسدنجی شدد و بدا اسدتفاده از ندرمافدزار

پی فرض ارائه شده در نرمافزار  WinSRFRاستخراج شد.

جدول  - 1مقادیر ضریب مانینگ و ضریب های  b ،aو  kمعادلۀ کوسکیاکوف  -لوئیس
ابعاد نوار

a

b
)(mm/hr

k
)(mm/hr^a

ضریب مانینگ

مرزآباد 1

399 9/5

9/6581

18/56

25/46

9/15

مرزآباد 2

199 4

9/595

29/91

46/683

9/1

مرزآباد 3

169 8

9/6941

24/63

16/156

9/1

مرزآباد 4

469 6

9/6611

13/91

39/681

9/1

موسیان 1

299 6

9/6299

35/89

22/956

9/15

موسیان 2

335 9

9/3153

38/26

13/516

9/15

پت

1

139 6

9/315

38/26

13/516

9/15

پت

2

239 6

9/6318.

29/29

21/845

9/15

مشخصات مزرعه

( )m m

نتایج و بحث

حدام و حداکرر تلفدات روانداب بده ترتیدب  18/6و 33/1

راندمان کاربرد اندازهگیری شده

درصددد اندددازهگیددری شددد .وجددود گ د بددهمیددزان بیشددتر

نتایج راندمان کداربرد انددازهگیدری شدده در شدک 2

از  25درصد در الیۀ سطحی خاک در نوارها ،شدیب نیدوتا

حدام  ،حدداکرر و میدانگی رانددمان کداربرد را بدهترتیدب

زیاد برخی مدزارع آزمایشدی (بیشدتر از  ،)9/991مددیریت

 ،89/5 ،69/3و  66/9درصد نشان میدهد کده از متوسدط

نامناسددب مدددت زمددان آبیدداری ،و اسددتفاده از دبددی زیدداد

راندمان کاربرد بیان شده بهمیدزان  53/6درصدد در کشدور،

( 29لیتر در ثانیه به نوارها) را میتوان از عوام بداال بدودن

در گدزارش عواسدی و همکداران )،(Abbasi et al., 2017

رواندداب اندددازهگیددری شددده برشددمرد .گزین دۀ عددرض نددوار

بیشتر است .از عمده دالی زیاد بودن رانددمان کداربرد آب

 9متر و طول نوار  299متر بدا شدیب  9/ 991تدا 9/9995

تلفددات نفددو عمقددی ،مددیتددوان بدده

برای همه دبی هدای ورودی ( 19تدا  )29لیتدر در ثانیده و

ک آبیاری های اعمدال شدده ناشدی از مددیریت نامناسدب

عم د هددای خددالص آبیدداری ( 59تددا  )69میلددیمتددر بددا

کشاورزان در آبیاری مزارع خود اشاره کرد.

توجه به بررسی صورت گرفته توسدط حیددری و عواسدی

آبیدداری و کدداه

تلفات نفو عمقی در  95درصد آزمای ها وجود ندارد

) (Heydari & Abbasi, 2017از نظددر رانددمان کدداربرد و

و در  25درصد دیگر آزمای هدا بدا میدزان متوسدط 16/6

یکنواختی توزیع آب مقادیر مناسوی هیتند که بدا نتدایج

درصد اندازهگیری شده است که ای تلفات ناشی از افزای

اندازه گیری شده در  95درصد آزمدای هدای اید تحقید

طول غیرمجاز مطعات آبیاری ،بیشدتر از  399متدر ،اسدت.

همخوانی دارد.
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شکل  - 1تلفات نفو عمقی ،رواناب و راندما کاربرد آبیاری

عواسددی ) (Abbasi, 2012مددیگویددد بددا اسددتفاده از

) .Skogerbeo, 1987در مزرعۀ مرزآبداد  3کفایدت آبیداری

روش های نوی در آبیاری سطحی میتوان راندمان کداربرد

بهمیزان  95درصد بدهدسدت آمدد و در سدایر مدزارع مدورد

را به بی

از  99درصد افزای

مطالعه ،کفایت آبیداری حاصد نگردیدد .حددام کفایدت

داد.

راندمان نیاز آبی و کف ایت آبیاری

آبیاری برای گیاهان زراعدی  95درصدد اسدت

(Alizadeh,

شک  3بیشتری درصد کفایدت آبیداری را بدهمیدزان

) .2007نتایج ای تحقی نشان میدهد راندمان نیداز آبدی

 199درصد در مزارع مرزآباد  2و مرزآباد  4نشان میدهدد.

 199درصد در مزارع مرزآباد  2و مرزآبداد  4و کمتدری آن

در ای مزارع ،راندمان کاربرد بهترتیب  69/3و  61/ 8درصد

 29درصد در مزرعه موسیان  2حاص گردیده است .مزرعه

اندازه گیری شده است کده نیدوت بده سدایر مدزارع مدورد

مرزآباد  3بدا رانددمان نیداز آبدی  63درصدد،

مورد آزمای

پایی تر است .از دالی ک بدودن رانددمان کداربرد

کفایت آبیاری  95درصدد و رانددمان کداربرد بداالتر (96/6

آب آبیاری در ای مزارع مدیتدوان بده مددیریت نامناسدب

درصد) ،نیوت به سایر مزارع مورد آزمای  ،بهعنوان مزرعه

آبیاری ،اع از رعایت نشدن زمان مناسب مطع جریدان در

ماب موول در مدیریت آبیاری تعیی گردید ،از دالی زیداد

از حد ندوار ( 469متدر)،

بودن پارامتر های راندمان کاربرد اید مزرعده مدیتدوان بده

اشاره کرد .اگرچه میزان کفایدت آبیداری در مدزارع مرزآبداد

ابعاد مناسب نوار ( 169متر) و میزان دبی ورودی متناسدب

 2و  4بهمیزان  199درصد بهدست آمدد ولدی دیدده شدده

و مدیریت بهمومع زمان مطع جریان توسط کشداورز اشداره

است که کفایتآبیداری نمدیتواندد شداخص خدوبی بدرای

کددرد کدده بددا نتددایج تحقیقددات معددروفپددور و همکدداران

آزمای

طول نوار های آبیاری و طول بی

ارزیدابی رانددمان بهیندۀ مصدرف آب باشدد

) (Maroufpoor et al., 2016همخوانی دارد.

& (Walker
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شکل  - 3راندما کاربرد ،راندما نیاز آبی و کفایت آبیاری اندازهگیری شده

وامعی بده میدزان  9/1درصدد بدی

در اید پدژوه  ،نتدایج شدویهسدازی و انددازهگیددری

بدرآورد داشدته اسدت.

پارامترهددای نفددو عمقددی ،رواندداب و راندددمان کدداربرد در

راندمان کداربرد مددل 56 ،درصدد شدویهسدازی گردیدد در

نوارهای آزمایشی مرزآباد  3و مرزآباد  4تشریح میشود.

حالیکه میزان اندازهگیری وامعی آن  69/3درصد بهدسدت

نتایج ارائه شده در شک  4و جدول  3نشان میدهدد

آمددده اسددت .از دالیدد بدداال بددودن میددزان نفددو عمقددی

در مزرعۀ آزمایشی مرزآباد  4به طول  469متر ،آبیداری در

از میدزان اسدتاندارد ندوارهدای

سرتاسر نوار بی

اندازهگیری شده ،طول بی

از نیاز آبی گیاه ( 68/5میلدیمتدر) بدوده

آبیاری ( 299متر) و مدیریت ندامطلوب در تنظدی میدزان

از

دبی ورودی به نوار (متوسط  13لیتر بر ثانیه) را مدیتدوان

است بهطوریکه تا فاصله  299متر از ابتدای نوار ،بدی
 69میلیمتر آب نفدو کدرده و در فاصدلۀ  399متدر عمد

برشمرد ) .(Abbasi et al., 2017از دالی زیاد بودن رواناب

نفو به  85میلیمتر و در انتهای ندوار میدزان نفدو بده 89

میتوان به میزان زیاد گ ( 31درصد) در خاک ندوار مدورد
سطح مزرعه اشداره کدرد .

میلیمتر رسیده است .تلفات نفو عمقی شویهسازی شده

آزمای

و اثر آن در سفت شدن

با مدل به میزان  19درصدد بدهدسدت آمدده اسدت کده در

افزای

کارایی آبیداری ،اگدر بدا تغییدر در هندسدۀ نوارهدا

مقاییه با میزان وامعی اندازهگیری شده  3/8درصدد کمتدر

(شیب طولی و طول نوار) امکدانپدذیر نواشدد ،بدر اسدا

نشان داده میشود .میزان رواناب شویهسازی شده در مددل

متغیرهای دبی ورودی و زمان مطع جریدان مییدر خواهدد

 26درصد است که در مقاییه با رواناب اندازهگیدری شدده

بود ).(Rezaverdinejad et al., 2016

شکل  - 2نفو عمقی شبیهسازی شده در مزرعۀ ( 206مکری) مرزآباد 2
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مقاییه با رواناب اندازهگیری شده  8/1درصدد کد بدرآورد

در مزرعۀ آزمایشی مرزآباد  3به طول  169متر (شک
 ،)5متوسط عم آب اندازهگیری شدده در سرتاسدر طدول

داشته است .راندمان کاربرد با مدل  89درصد شویهسدازی

نوار کمتر از نیاز آبی گیاه بود در حالیکه مددل تدا فاصدلۀ

شد در حالی که با اندازهگیری  96/6درصد بدهدسدت آمدد

 89متر از ابتدای نوار بهطور متوسدط  59میلدیمتدر نفدو

که  9/1درصد بدی

عمقی ،شویه سازی کرده و در انتهای نوار به  39میلدیمتدر

دالی زیاد بودن رواناب با توجه به مناسب بودن طول نوار

یافته است .نفو عمقی شویهسازی شده بدا مددل،

از 25

کاه

نیوت بهمیزان اندازه گیدری شدده 1 ،درصدد بدی

بدرآورد در مددل مشداهده گردیدد .از

( 299متر) ،میتوان به وجود گ به مقدداری بدی

بدرآورد

درصد در خاک و زیاد بودن دبی ورودی بده ندوار (بداالتر از

دارد .رواناب شویهسازی بهمیدزان  12درصدد اسدت کده در

 29لیتدر بدر ثانیده) اشداره کدرد ).(Abbasi et al., 2017

جدول  - 3درصد تلفات نفو عم قی ،رواناب و راندما کاربرد اندازهگیری و شبیهسازی
تلفات نفو عمقی
مزارع

ابعاد نوار

شیب

(متر×متر)

نوار

(درصد)

رواناب
(درصد)

درصد

اندازهگیری

شویه سازی

اختالف

راندمان کاربرد
اختالف

اندازهگیری

شویه سازی

(درصد)

(درصد)
اندازهگیری
شویه سازی

اختالف
(درصد)

(درصد)
مرزآباد 1

399 9/5

9/936

9

9

9

33/1

38

4/6

66/6

62

- 4/6

مرزآباد 2

199 4

9/945

13

21

8

25/2

18

- 9/2

61/8

61

- 9/8

مرزآباد 3

169 8

9/994

9

1

1

29/1

12

- 8/1

96/6

89

9/1

مرزآباد 4

469 6

9/9923

29/8

19

- 3/8

18/6

26

9/1

69/3

56

- 4/3

موسیان1

299 6

9/946

9

1

1

39/3

35

4/9

66/9

64

- 5/9

موسیان2

335 9

9/994

9

9

9

31/3

42

19/9

68/9

58

- 19/9

پت

1

139 6

9/9936

9

9

9

39/4

34

3/6

66/6

66

- 3/6

پت

2

239 6

9/9944

9

9

9

16/5

12

- 9/5

89/5

88

9/5

شکل  - 7نفو عمقی شبیهسازی شده در مزرعه ( 806مکری) مرزآباد 3
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نشدان مدیدهدد کده مددت زمدان

اندازهگیری شده دارای میزان ضریب همویدتگی 9/6614

نتایج ای پژوه

پیشروی شویه سازی در مزرعه  169متری (مرزآبداد  ،)3در

با میزان ریشۀ میانگی مربعدات خطدای  19/19مشداهده

مقاییه با مدت زمدان پیشدروی انددازهگیدری شدده ،دارای

گردید (شدک  .)9اید میدزان خطدا در ابتددای ندوار کد
طدول ندوار میدزان اخدتالف افدزای

ضریب همویتگی  9/6669و ریشۀ میانگی مربعات خطای

و با افزای

 1/56است (شک  .)6میزان ای پارامترهای آمداری بدرای

میزان خطای بدهدسدت آمدده در مددت زمدان پیشدروی و

مدت زمان پیدروی دارای ضدریب همویدتگی  9/6693و

پیدروی در مزرعده مرزآبداد  4بدا طدول ندوار  469متدر ،در

ریشۀ میانگی مربعات خطا  2/59است که در مقاییده بدا

مقاییه با مزرعه مرزآباد  3با طول ندوار  169متدر ،بدهطدور

مدت زمان پیشروی دارای میزان خطای باالتری اسدت .در

نشان میدهد .از

میانگی به ترتیب چهار و سه برابر افزای
خطا میتدوان بده بدزر

مدییابدد.

بدودن ابعداد ندوار و

مزرع دۀ دارای طددول نددوار  469متددر در مرزآبدداد  ،4مقددادیر

دالی افزای

بهدست آمده برای مدت زمان پیشروی شویهسازی شده با

عرض  8متر آن اشاره کرد که سوب میشود مددت زمدان

مدل دارای میزان ضدریب همویدتگی  9/6691در مقابد

ثودت پیدروی در هدر اییدتگاه بدا خطدا همدراه باشدد.

مدت زمان پیشدروی انددازهگیدری شدده بدا میدزان ریشده

هر انددازه عدرض نوارهدا کمتدر باشدد خطاهدایی از موید

میددانگی مربعددات خطددای  5/46حاص د گردیددد و بددرای

تأثیر شیب عرضی بر پیشروی جریدان کمتدر خواهدد بدود

مدت زمان پیروی شویهسازی شده در مقاب مددت زمدان

).(Rezaverdinejad et al., 2016

شکل  - 0مدت زما تیشروی و تسروی اندازهگیری و شبیهسازی شده در مزرعه مرزآباد ( 3نوار  806مکر)

شکل  - 5مدت زما تیشروی و تسروی اندازهگیری و شبیهسازی شده در مرزآباد ( 2نوار  206مکر)
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مقایسۀ پارامترهای رانددمان کداربرد انددازهگیدری و

نتیجهگیری

شبیه سازی

نتایج پژوه

حاضر نشان میدهد کده در  59درصدد

مقاییۀ نتایج پارامترهای راندمان کاربرد اندازهگیری و

مزارع مورد مطالعه در دو حالت اندازهگیری و شدویهسدازی

شدویهسدازی در جددول  3نشدان مدیدهدد کده در مددزارع

شده ،کشاورزان کمتر از نیداز آبدی گیداه و یدا بده عودارتی

 2اخدتالف درصددی

ک آبیاری اعمال کردهاند هرچند بهدلی مدیریت نامناسب

بی نفو عمقی اندازهگیری و شویهسازی شده وجود ندارد.

در دبددی ورودی بدده مزرعدده ،تغییددر شددیب مددزارع توسددط

در مزرعۀ مرزآباد  ،4مددل  3/8درصدد نیدوت بده مقدادیر

از حد توصیه شده (299

مرزآباد  ،1موسیان  ،2پت

 1و پت

کشاورزان ،افزای

طول نوار بی

برآورد نشان مدیدهدد و در مدزارع

متر) ،و مدیریت نامناسب زمان مطع جریان منجر به رواناب

موسیان  ،1مرزآباد  2و مرزآباد  3بهترتیب با مقادیر  8 ،1و

گردیده است اما نفو عمقی مشاهده نگردید ،بهرغ اینکده

اندازهگیری شده کاه

 1درصد ،نیوت به مقادیر اندازهگیدری شدده ،مددل بدی

بافت خاکهای مزارع سو

برآورد نشان میدهد.

گ در مزارع مورد مطالعه ( 25درصدد بده بداال) منجدر بده

در حالت کلی ،ضریب همویتگی بدرای نفدو عمقدی

هیتند ولی باال بدودن میدزان

سفت شدن خاک سطحی و افزای

رواناب گردیده اسدت.

بهمیزان  9/9961با ریشۀ میدانگی مربعدات خطدای 4/3

در  43درصد دیگر ای مزارع آبیاری بیشدتر از انددازه نیداز

حاص شده است .رواناب شویهسازی شده با مدل در مزارع

آبی گیاه است که نتیجۀ آن تلفات ه زمان نفو عمقدی و

مرزآبداد  ،1مرزآبدداد  ،4موسددیان  ،1موسددیان  2و پت د
نیوت به مقدادیر انددازهگیدری شدده ،بدی
حداکرر اختالف بی

رواناب است.

،1

بر اسا

بدرآورد دارد و

برآورد در مزرعۀ موسیان  2بهمیدزان

موارد زیدر

نتایج بهدست آمده از ای پژوه

پیشنهاد میشود:

 19/9درصد بهدست آمد و در مزارع مرزآباد  ،2مرزآباد  3و

 -با توجه به اینکه اراضی از لحدا فندی تیدطیح شدده و

 2مدل ک برآورد نشان داده است و مزرعۀ مرزآبداد 3

متوسط طول نوارهای آبیاری مزارع  299متدر (از  189تدا

پت

با میزان  - 8/1درصد ،حداکرر اختالف را نشدان داده اسدت.

 229متر) است برای جلوگیری از افزای

در حالت کلی ،ضریب همویتگی بدرای روانداب بدهمیدزان

شددن فرصدت نفدو آب و جلدوگیری از تدن

 9/9362با ریشۀ میانگی مربعات خطدای  9/2بدهدسدت

ورودی به نوارهای آبیاری کاه

آمده است .راندمان کاربرد شویهسازی در مدزارع مرزآبداد 3

 -تغییرات ایجاد شده در افدزای

و پت

 ،2در مقاییه با مقادیر اندازهگیری با حداکرر میزان

 9/5درصددد ،بددی

روانداب و فدراه
آبدی ،دبدی

یابد.
ابعداد برخدی از مطعدات

مزارع باعث شده تا طول نوارهای آبیاری بده بدی
متر افزای

بددرآورد دارد و سددایر مددزارع دارای کدد

از 499

یابد .بدرای جلدوگیری از تلفدات نفدو عمقدی،

بددرآورد هیددتند کدده مزرعددۀ موسددیان  2بددا  19/9درصددد

طول نوارها باید کاه

بیشدتری میدزان اخددتالف را نشدان داده اسدت .در حالددت

تحوی آب مزارع بر عهدۀ شرکت آب منطقهای است و آب

کلدی ،ضددریب همویدتگی بددرای پدارامتر راندددمان کدداربرد

تحویلی در عم متناسب با دور آبیاری پدی بیندی شدده

اندازه گیری شده نیوت به شویهسازی بدهمیدزان 9/9995

برای محصول نییت و با وجود آبیاری ،آب هددر مدیرود و

با ریشه میانگی مربعات خطا بهمیزان  6/2حاص گردیده

در موارد دیگر تأخیر در تحوی آب باعدث تدن

شددید و

محصول میگردد .از اید رو بدرای افدزای

رانددمان

کاه

است .
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یابد و اصالح شود .برنامۀ تدأمی و

839- 871 ص/ 8391  بهار/ 52  شماره/ 16 جلد/ ت قیقات مهندسی سازههای آبیاری و زهکشی

در منطقه با حمایت سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب

آبیاری و مدیریت مناسب مصرف آب در مزرعده و افدزای

.منطقهای تأسیس شود

 شرکت بهرهبرداری با کارشناسان مجرب باید،بهره وری آب
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Abstract
The situation of water management was investigated in eight wheat fields in agricultural lands of
Marzabad, Mousian and Patak district, within irrigation networks of Dehloran Doyraj Reservoir dam. The
downstream conditions in all borders were open ended and the volume of inflow water and outflow runoff
hydrograph were measured. The application efficiency parameters in those fields compared with that in
simulated values using WinSRFR software. The minimum and maximum runoff in the fields were 18.9%
and 33.1%, respectively, compared with that in simulation mode that were 12% and 42%. In 75% of the
fields, no deep percolation losses has been noticed. The average of minimum and maximum of application
efficiency recorded as 60.3% and 80.5%, respectively, and in simulation mode 56% and 88%, respectively.
The average of application efficiency measured in eight fields was 69.7%. Increase in efficiency of
irrigation water can be attributed to mismanagement of unwanted low irrigation practices by farmers.
Keywords: Deep Percolation, Irrigation Adequacy, Runoff, Simulation, Water Requirement Efficiency
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