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چکیده
یکنواختی توزیع آب یکی از مهمترین عوامل ارزیابی ساااما های آبیاری ا سا  .هدف از این تحقیق برر سای را دمان
یکنواختی پخش یا ضاریب کری ساتین سان  )CUو ضاریب یکنواختی توزیع  )DUدر سااما آبیاری عقرب ای با فوا صال
س  .ب این منظور سا
مختلف قوطیهای ا دازهگیری در را ساتای شاااعی و ب د سا آوردن رابط بین این دو ضاریب ا ا
ساناریو در آرایش چیدمان قوطیها برای ارزیابی د ساتااه عقرب ای م ساتقر در ک شا و صانا ما ساا قزوین در ظر
گرفت شاد .در ساناریو او فوا صال  60قوطی در را ساتای شاااعی  5متر ،در ساناریو دوم م ساات تح آبیاری سااما  ،ب
 60دایره م سااوی متحدالمرکز تق سایم شاد و ک محل قرارگیری هر قوطی تد و سا فا صال بین دایرههای متحدالمرکز
بود و در ساناریوی ساوم  15قوطی او ب فا صال  10متر 20 ،قوطی دوم ب فا صال  5متر و  25قوطی ساوم ب فا صال 2
متر در را ساتای شاااعی قرار گرف  .در تال او تمام آبپاشها ساالم و در تال دوم جه برر سای ارر آرایش قوطیها
در ضارایب  CUو  30 ،DUآبپاش م سادود شاد .تایج تا صال از پووهش شاان داد ک در تال او ضارایب  CUو DU
برای ساناریو او ب ترتیب  84/4و  ،79برای ساناریو دوم  83/9و  74/8و برای ساناریو ساوم  80/9و  73/5و در تال
دوم ضارایب  CUو  DUبرای ساناریو او ب ترتیب  75/1و  ،65/3برای ساناریو دوم  77/8و  64/8و برای ساناریو ساوم
 82/4و  73/7ب د سا آمد .در آبیاری عقرب ای ازآ جاک قوطیها دارای وزن میبا شاند میتوان از فرمو های روش
آبیاری بارا ی کال سای ا ساتداده مود .در این تحقیق با ا ساتداده از ا دازهگیریهای صاور گرفت  CUو  DUدر سااما
عقرب ای مورد مطالا و همچنین یافت های دیار محققین ی رابط رگر سایو ی خطی با ضاریب تایین  0/89بین  CUو
 DUدر آبیاری عقرب ای ب د سا آمد .ک با ا سااتداده از این رابط میتوان تجم محا سااتا  Duدر آبیاری عقرب ای را
کاهش داد.
واژههای کلیدی :آبیاری عقربهای،ضریب یکنواختی پخش،ضریب یکنواختی توزیع ،ارزیابی
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مقدمه
کمتود آب یا م شا کال جادی برای تول یادا
س .
ک شااورزی در مناطق خ شا و یم خ شا جهان ا ا
عالوه ،تو سااا منابع آبی جدید در این مناطق ب سایار
Talebnejad and Sepaskhah.,
هزی نا بر ا سا
 .)2015در م طاال ااا مت اادد با ارر مندی غیریکنواختی
توزیع آب بر میزان مح صااو و تل دااا دو عمقی
ا شاااره شااده ا سا Sanchez, et al., 2010؛
Salmeron, et al., 2012؛ .)Perez-Ortola., 2015
پایش مداوم عملکرد سااما های آبیاری تح فشاار یکی
از راه کاار هاای مهم با منظور مادیریا م صاارف آب در
مزر عا و ر سا یادن با ک شاااورزی پاایادار میباا شااد
اوجاقلو .)1396،.طی سااا های گذ شاات ا سااتداده از
ساما های آبیاری بارا ی ب دلیل یکنواختی توزیع باالتر
در مقای سا با سای ساتمهای ساطحی ب سایار افزایش یافت
ا سا  .)Liu, et al.,2011ضاریب یکنواختی ب عنوان
یکی از مهمترین پااارامتر هااا در طراتی و ماادیر یا
سااا مااا هاای آب یااری باارا ی در ظر گرف تا می شااود
 .)Yan, et al., 2010باتوج ب این مو ضاو ضاروری
ا سا تاا باا بهتود راادماان آبیااری ،توجهی بیشازپیش
در بهین ساازی م صارف آب ب منظور باالبردن بهرهوری
آب در ک شاااورزی صااور پذیرد Hezarjaribi and
 .)Sohrabi., 2010بنابراین ا ساتداده از کلی روشهای
آبیاری وین در صااورتیک شاارای الزم برای ا سااتقرار
آنها مهیا باشد ،میتوا د بسیار مدید و سودمند باشد و
چنا چ ا صاو اولی این گو سای ساتمها رعای شاود
دارای را دمان پایینتری از آبیاری ساطحی خواهد بود.
مهمترین م ساائل ک باعک کاهش را دمان این ساااما
میشود عمدتاً مسائل مدیریتی و بهرهبرداری از سیستم
اس  .ازجمل دستااههای مکا یزه آبیاری تح فشار ک
در چند سااا اخیر باعک افزایش را دمان آبیاری شااده
ا سا  ،ساااما آبیاری تح ف شااار بارا ی دوار مرکزی
میبا شااد  .)wright et al., 2002ک در آن یز عدم
ساارویس منظم ساااالا و عادم تاویض آب پااش هاای
فر ساوده و شاک سات شاده باعک کاهش را دمان آبیاری
عقرب ای می شااود .سااهرابی و ا صایل منش)1373 ،

برر سای جاامای از ارزیاابی د ساات اااه آب یااری عقربا ای
م ساتقر در کر ارائ کرد د آنها با ا دازهگیری ضاریب
 PELQ ،DU ،CUو  AELQتوا ساتند ب طور دقیقی
ک شا ر تح آبیاری د ساتااه را برر سای کنند .در
برر سای آنها فوا صاال قوطیها یک سااان و  6متر بود و
میا این ضااریب  DUو CUدر طو ف صاال زراعی ب
ترتیب  84و  89در صاد محا سات شاد .قایمی)1383 ،
در تحقیق م شااابا با ارزیاابی جاامع آب یااری د ساات اااه
عقرب ای م ساتقر در دا شاکده ک شااورزی دا شاااه شایراز
پرداخ  .در این تحقیق ک فوا صاال قوطیها یک سااان
بود ،میا این ضاریب  DUو  CUدر طو ف صال زراعی
با ترتیاب  63و  75در صااد بود .چقاا و قاایمی)1386،
یز سااما آبیاری عقرب ای دا شاکده کشااورزی شایراز را
ارزیابی کرد د و ضارایب  DUو  CUرا ب ترتیب 67/3
و  76/4گزارش موداد .دو سا مح مادی و هم کااران
 )1392در تحقیق م شاااب در قم ب ارزیابی سای سااتم
آبیاری عقرب ای پرداختناد و ضااریب  DUو  CUرا ب
ترتیب  47/86و  63/55درصد ب دس آورد د.
 48 (Al-Ghobari., 2014سااا ماا ا عقر با ای در
عرب ساتان سااودی در دو و سااما های ا صالی سااخ
کارخا و سااما هایی ک آبپاشها و محل صاب آنها
تو سا زارعین تغییر کرده ا سا مورد تجزی تحلیل
قرارداد .تیج گرف ک متو سا ضااریب  DUو CU
برای سااما ا صالی ب ترتیب  78و  82/6در صاد و برای
ساااما های تغییریافت ب ترتیب  66/8و  73/2در صااد
بود (Marjang et al., 2012) .ی بر ام رایا ای ب
زبان ویووا بی سای در اک سال برای تخمین CUو DU
در سااما آبیاری عقرب ای با فوا صال متغیر قوطیهای
موا گیری ارائا کرداد .برای دو سا نااریو مختلف از
آرایش قوطی هاا ضااریاب  DUو  CUرا  77/5و 87/4
در صاد و در ساناریو دیار  73/7و  85/2در صاد گزارش
کرد د .ب طورکلی یکنواختی پخش آب در گ سایلندهها
قش با ساازایی در راادماان آب یااری ت حا ف شااار دارد
 .)Lecinae et al.,2016کا عوا مال مت ااددی ماا ناد
افزایش غل ظا کود باا عاک کااهش ضااریاب CUو DU
خوا هاد شااد گنجی و هم کااران .)1392 ،کا این دو
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ضااریاب رایج و م تاداو ارزیاابی آب یااری ت حا ف شااار
میبا شاند .ضاریب یکنواختی پخش یا ضاریب کری ساتین
شا ماااره  1تا ا یا یان مای شااود
ساان از ما اااد لا
.)Christiansen.,1942
| ̅∑n |d -d

]) CU=100× [1- ( i=1 ̅ i
nd
جمع شااده در قوطی  iامd̅ ،

)1

کا در آن  diعمق آب
میا این آب جمع شاده در قوطیها و  nتاداد قوطیها
اس  .از رابط فوق میتوان در سیستم آبیاری کالسی
و یا د سااتااه خطی لینیر ا سااتداده مود زیرا فا صاال
س  .در سای ساتم عقرب ای هر
مکا ی قوطیها یک ساان ا ا
چ از مرکز سای ساتم ب سام ا تهای بال ترک کنیم
شاارب آن ق طا بزر تر می شااود.
م سااا تا ت حا
) (Heermann and Hein., 1968با قوطی هااا در
را ساتای شاااعی وزن داده و رابط یل را جه تخمین
ضریب CUدر آبیاری عقرب ای پیشنهاد کرد د:
n

∑
) (dk wk
∑nj=1(wj |dj - k=1
)|
n
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]
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CU=100× [1-

ک در آن 𝑤 پارامتر وزن برای آب جمع شاده در قوطی
ا سا  .رابطا فوق برای ارزیاابی د سااتاااه عقربا ای در
ا سا تاا ادارد مه ناد سای آمری کاا یز آ ماده ا سا
َASABE.,1996؛)Heermann and Hein., 1968
فا صاال شااااعی از مرکز د سااتااه را برای پارامتر وزن
پی شاانهاد کرد د ،ک در این روش فا صاال قوطیها در
را ساتای شاااعی یک ساان ا سا  .در صاورتیک فا صال بین
قوطیها در را ساتای شاااعی یک ساان تا شاد پی شانهاد
می شاود م ساات تلقوی تح شارب د ساتااه ب عنوان
پارامتر وز ی متغیر در ظر گرفت شااود .برای مثا در
قوطی م شااخ صاای ک ب فا صاال  rاز مرکز د سااتااه
قرارگرفت ا سا و صااف فا صاال آن با قوطی بادی در
را ساتای شاااعی برابر 𝑜𝑟∆ و صاف فا صال آن با قوطی
داخلی در را ساتای شاااعی برابر 𝑖𝑟∆ با شاد پارامتر وزن
اخت صااا یااف تا با این قوطی برابر م ساااتا تلقوی
𝑎𝐴) محدود ب شاا 𝑜𝑟∆  𝑟 +و 𝑖𝑟∆  𝑟 −میباشد:
 Aa =π[(r+∆ro )2] (r-∆ri )2 ]=π[2r(∆ro +∆ri )+∆r2o -∆r2i
..)3

در ادام با قرار دادن م سااات تلقوی ب عنوان پارامتر
وزن در مااادلا  2پاارامتر 𝑤 با صااور زیر م حاا سا تا
میشود:

w=2r(∆ro +∆ri )+∆r2o -∆r2i
)4 .
درصورتیک قوطیهای استقراریافت در راستای شااعی
شاامارهگذاری شااو د و اولین قوطی در مجاور مرکز
د سااتااه و آخرین قوطی در ا تهای بال د سااتااه قرار
گیرد و  kا دیس شامااره قوطی با شااد 𝑖𝑟∆ و  ∆roب
ترتیب براساس رواب  5و  6محاست میشو د.
∆𝑟𝑖 = (𝑟𝑘 − 𝑟𝑘−1 )⁄2
)5
و
∆ro = (rk+1 -rk )⁄2
)6
س  .با
س  .برای اولین و آخرین قوطی  ∆ri = ∆roا ا
اا
تایین ضااریب وزن میتوان ضااریب  CUرا با فا صاال
متغیر قوطیها در امتداد شاااعی م شاخ مود .ضاریب
یکنواختی توزیع ساتا میاا این  14کمترین عمق آب
س .
پا شایده شاده ب میا این عمق آب پا شایده شاده ا ا
در آب یااری عقر با ای با ع لا وزندار بودن قوطی هاا
میتوان ب روش کال سای ضاریب  DUرا تایین مود.
برای تایین  DUعمق آب در قوطی هاا را با صااور
صااودی مرتب کرده ،ب طوریک ضاریب وزن متنا ساب
 )wبا هر قوطی یز جابجا شااود .ضااریب وزن منظم
شااده را ب صااور تجمای منظم و ربع ضااریب وزن
شااود .در مرتل باد
تجمای باید محا ساات و م شااخ
عمق وزندار قوطیها 𝑤 × 𝑑) و عمق تجمای وزندار
قوطیها 𝑤 × 𝑑 ∑) را محا ساات و از ساات
ربع م شاخ

شاده ب

𝑤×𝑑 ∑
𝑤∑

𝑤×𝑑 ∑
𝑤∑

کل ،ضاریب  DUمحا سات

میشود.
در تاحاقایا قااا ماتا ااددی روابا رگار سایاوای ماخاتالاف
باتوج ب توزیع آماری آب جمعآوری شااده در قوطیها
برای تخمین  DUو  CUدر آب یااری باارا ی کال سا یا
س  .یکی از رایجترین فرمو ها ا ساتداده از
ارائ شاده ا ا
رواب  7و  8اس علیزاده:)1385 ،
)CU=100-0.63(100-DU
)7
)DU=100-1.59(100-CU
)8
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در آب یااری عقر با ای ازآ جاا کا قوطی هاا دارای وزن
میباا شااد میتوان از فرمو هاای روش آب یااری باارا ی
کال ساای برای محا ساات  Cuو  Duا سااتداده مود .در
برخی مواقع با علا عوامال محیطی میتوان فاا صالا
قوطی هاای جمعآوریکن ناده را یک سااان تنظیم مود
بنابراین برای فوا صاال غیر یک سااان قوطیها بای سااتی
راهکااری ماد ظر قرارگرف تا شااود .هادف از این تحقیق
ارائ ی د ساتورالامل جه ارزیابی آبیاری عقرب ای با
فوا صاال غیریک سااان قوطی هاا ،ارزیاابی روش جادیاد
ارائ شااده و تایین رابط رگر ساایو ی بین  CUو DU
برای کاهش تجم محا سااتا  Duدر آبیاری عقرب ای
اس .
مواد و روشها
این تحقیق در شارک ک شا و صانا ما ساا  ،واقع در
د شا قزوین ،در محدوده  36درج و  9دقیق عرض
جغراف یاایی و  50در جا و  10دقی قا طو جغراف یاایی
ا جام شاد .د ساتااه عقرب ای موردا ساتداده دارای طو
 300متر ،فاا صا لا از محور تاا بر آخر  294متر 7
ا سا پان  42ما تاری) و طاو بااا ما الاق  6ما تار باود.
آبپاشهای صاب شاده از و کمف شاار با ف شاار کارکرد
 1/5اتمسدر و شاا پاشش  5متر بود .آبپاشها بافاصل
یک سااان  2/5متر صااب شااد .برای برر سای یکنواختی
پخش از  120قوطی فلزی دو ردیف  60تایی) استداده
شااد .قااو طاای هااا دارای قا طاار  11و ار تا دااا 15
ساا تیمتر.بود د ک در دو را ساتای شاااعی ب زاوی 3
در جا قرار گرفت ناد .تحقیق در دو تاالا و در هر تاالا
برای  3ساناریو ا جام شاد .در تال او تمام آبپاشها
در ا جام تحقیق دخیل بود د .در سااناریو او قوطیها
ب فا صال یک ساان  5متر در امتداد شااایی صاب شاد د.
شااد ک
در سااناریو دوم فا صاال ها ب گو ای م شااخ
م سااا تا تلقوی مخت با هر قوطی در را سا تاای
شااعی یکسان باشد .کل مسات تح آبیاری دستااه
 282743مترمربع بود و م ساات اخت صاا یافت ب هر
قوطی برابر  4712مترمربع بود .با ع تاار دیار دایرهای
ب شااا  300متر،ب  60تلق م سااوی متحدالمرکز ب
م سااات  4712مترمربع تق ساایم شااد .اولین ق ساام

دایرهای ب شااا  38/73متر ،دومین ق سام تلق ای
ب شاااا بیرو ی 54/77و شاااا داخلی  38/73متر و
سااومین ق ساام تلق ای ب شاااا بیرو ی  67/08و
شا ااا داخلی  54/77متر و با همین ترت یاب ادا ما
مییابد .قوطیها در تد وا سا شاااا بیرو ی و داخلی
قرار میگیرد .در سااناریو دوم اولین قوطی در شاااا
 ،19/36دومین قوطی در فاصال  ،46/75ساومین قوطی
در فاصال  60/93متری قرار گرف  .در ساناریو ساوم 15
قوطی او ب فا صاال یک سااان  10متر 20 ،قوطی دوم
فاصال یکساان  5متر و  25قوطی سوم ب فاصل یکسان
 2متر در را ساتای شاااعی م ساتقر شاد .برای هر ساناریو
ضااریب  CUمحا ساات شااد .در تال دوم ب منظور
ارزیابی و کنتر بی شاتر ضاریب  CUو  DUدر هرکدام
از ساناریوها 30 ،آبپاش ک هرکدام ب فا صال  10متر از
یکدیار قرار دا شااتند م ساادود شااد .بدیهی ا سا ک با
م ساادود شاادن آبپاشها ضاارایب  CUو  DUکاهش
خواهد یاف  .هدف از م سادود مودن آبپاشها برر سای
تأریر اهماو ی پخش آب روی هرکدام از سا سااناریو
کر شاده میبا شاد .در این تال یز ضاریب  CUو DU
یز برای هر کادام از سا نااریو هاا تایین شااد .تحقیق
درزما ی صاور گرف ک سارع وزش باد در منطق
ب ا ساتناد پیشبینی هوا شانا سای منطق کمتر از  2متر
بر راا یا بود .برای در ظر گرفتن عوا مال محیطی هر
تی ماار باا  2تکرار صااور پاذیرفا و ساار عا تر کا
د ساتااه  45در صاد تنظیم شاد .مراتل اجرایی ارزیابی
م شااابا تحقیق کریمی و جلینی )1394 ،صااور
پذیرف .
نتایج و بحث
برای ارزیاابی د سااتاااه عقربا ای باا فوا صاال متغیر
قوطیهای جمعآوریکننده ضاارایب  CUو  DUبرای
هرکدام از ساناریوها ا دازهگیری شاد .خال صا تایج در
جدو  )1آمده اس  .همانطور ک در جدو مشخ
ا سا اخت صاا دادن م ساات تح آبیاری هر قوطی
ب عنوان پارامتر وزن منا سااب خواهد بود .در تال او
سااناریو دوم و سااوم ،ماکزیمم اختالف  CUو  DUب
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ب سایار ب ساناریو او یا همان ا ساتا دارد مدون و رایج
مورداستداده  )ASABE., 1996زدی میباشد.

ترتیب کمتر از  4/2و  7در صااد میبا شاد .ا سااتداده از
پارامتر وزن م سااات آبیاری قوطیها ،برای سااناریویی
ک فوا صاال قوطیها در را سااتای شااااعی متغیر با شااد

جدول ( :)1مقادیر اندازهگیری شده میانگین عمق آب پاشیده شده CU ،و DU

سناریو

حالت دوم

حالت اول
̅̅̅̅♦

̅̅̅̅♣

CU

DU

̅̅̅̅
Dm

̅̅̅̅
Dw

CU

DU

سناریو اول

227/5

220/5

84/4

78/98

195/1

189/5

75/1

65/2

سناریو دوم

228/9

228/8

83/85

74/78

206/2

206/2

77/82

64/8

سناریو سوم

232/4

232/6

80/88

73/49

209/5

210/5

82/42

73/65

Dm

Dw

♦ :میا این تسابی آب جمعآوریشده در قوطیها
♣ :میا این وز ی آب جمعآوریشده در قوطیها

میا این آب جمعآوری شاده در قوطیها یز در سا
سااناریو تال های او و دوم ب ساایار ب یکدیار زدی
بود اد .در این تحقیق آرایش چ یاد ماان قوطی هاا در
را سااتای شااااعی تأریر چندا ی در میا این عمق آب
جمعآوری شااده دا شا  .در تال دوم کاهش مقادیر
 CUو  DUبدیهی میبا شاد درواقع هدف از تال دوم
برر سای چاو ای تغییرا  CUو  DUبرای ساناریوهای
دوم و ساوم بود .م سادود مودن آبپاشها در ساناریو او
برای  CUو  DUبا ترت یاب باا عاک کااهش  11و 17
در صاادی و در سا نااریو دوم باا عاک کااهش  7و 13
در صادی شاد ولی در ساناریو ساوم کاهش  CUو DU
مشااهده شاد .در سناریو سوم قوطیهایی ک در ا تهای
بال قرارگرفت ا د دارای فا صاال ب ساایار زدیکی  2متر)
ب یکدیار میبا شاند و عدم یکنواختی آبپاشها ب عل
همپو شااا ی آبپاشها چندان در آب جمعآوری شااده در

قوطیها مح سااوس تود .قوطیهای ا تهایی دارای وزن
بی شاتری میبا شاد و قش بی شاتری در مقدار هایی CU
و  DUایا دااا مای کا نا نااد Heermann and Hein.,
.)1968
ضاریب  CUپراکندگی دادهها تو میا این شاان
مید هاد هر چا داده هاا با م قادار م یاا این زد یا تر
با شااند ضااریب  CUبزر تر و زدی ب  100ا سا و
هر چ پراکندگی دادهها بی شااتر با شااد ضااریب CU
کاهش مییابد .در شاکل  1تا  6مقادیر ضاریب  CUدر
امتداد بال دساتااه و در راساتای شاااعی شاان دادهشده
س  .پارامتر  CUدر امتداد شاااعی د ساتااه عقرب ای
ا ا
از توزیع ل اااریتمی پیروی میک ناد کا برای هر  6تی ماار
در شکلهای 1تا  6ک از بهترین برازش با قاط
ب دس آمده اس مشخ شده اس
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100

90

80

ضریب کریستان سن درصد)

CU=-3.73ln(x)+104.10
R² = 0.77

70
300

200

250

100

150

0

50

فاصل از مرکز دستااه متر)

.
شکل ( :)1تغییرات ضریب  CUدر طول باله دستگاه عقربهای در سناریو اول حالت اول
♦ x :فاصل از مرکز دستااه در راستای شااعی میباشد
100

CU = -7.05ln(x) + 122.84
R² = 0.90

80

70
300

250

200

150

100

50

0

فاصل از مرکز دستااه متر)
شکل ( :)2تغییرات ضریب  CUدر طول باله دستگاه عقربهای در سناریو دوم حالت اول

ضریب کریستان سن درصد)

90
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100

CU = -5.10ln(x) + 108.84
R² = 0.86
ضریب کریستان سن درصد)

90

80

70

300

250

200
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100

50

0

فاصل از مرکز دستااه متر)
شکل ( :)3تغییرات ضریب  CUدر طول باله دستگاه عقربهای در سناریو سوم حالت اول
100

CU= -4.94ln(x) + 102.97
R² = 0.80

80

ضریب کریستان سن درصد)

90

70
300

250

200

150

100

50

0

فاصل از مرکز دستااه متر)
شکل ( :)4تغییرات ضریب  CUدر طول باله دستگاه عقربهای در سناریو اول حالت دوم
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100

90

80

ضریب کریستان سن درصد)

CU= -10.5ln(x) + 138.6
R² = 0.912

70
300

250

200

150

100

50

0

فاصل از مرکز دستااه متر)
شکل ( :)5تغییرات ضریب  CUدر طول باله دستگاه عقربهای در سناریو دوم حالت دوم
100

90

80

ضریب کریستان سن درصد)

CU= -4.54ln(x) + 107.01
R² = 0.77

70
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فاصل از مرکز دستااه متر)
شکل ( :)6تغییرات ضریب  CUدر طول باله دستگاه عقربهای در سناریو سوم حالت دوم

از مودارهای تر سایم شااده میتوان تداقل مقدار
 CUیا  CUminو محل روی دادن  )Lminآن را مشخ
مود .از رواب رگر ساایون برازش داده شااده میتوان
طولی را کا رواد تغییرا  CUکمتر از  (L1%) 1و 5
) (L5%در صاد مقدار هایی  CUبا شاد را م شاخ مود.
س  .برای ساناریوهای
این تایج در جدو  2ارائ شاده ا ا
او و دوم ،تاا لا دوم در جادو  2کااهش م قادار

 CUminو با تتع آن افزایش طولی کا در آن تغییرا
 CUکمتر از  1و  5در صااد م قادار هاایی  CUباا شااد
م شاااهده می شااود .در تال دوم سااناریو سااوم مقدار
 CUminمقدار جزئی افزایش داشت و طولی ک تغییرا
 CUکمتر از  1و  5در صااد مقدار هایی  CUبا شااد،
کااهش جزئی یاافا  .با طورکلی در تاالا دوم سا نااریو
ش .
ساوم رو دی متداو با ساناریوهای او و دوم دا ا
تاایج جادو  2شااان مید هاد فوا صاال قوطی هاا ارر
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او کمتر میباا شااد کا آن را یز میتوان با کااهش
فا صال قوطیها از یکدیار در را ساتای شاااعی سات
داد .در سااناریو دوم کاهش فا صاال قوطیها تدریجی
صور گرف .
سانااریو دوم کا م ساااتا تحا
در هر دو تاالا
آب یااری د ساات اااه با تل قا هاای م ساااوی مت حادالمرکز
تق سایم شاده بود ،طولی ک تغییرا  CUکمتر از  1و
 5در صاد مقدار هایی  CUبا شاد ،از ساناریوهای دیار
س  .در ساناریو دوم طو مؤرر و مدید بال در
بزر تر ا ا
قیاس با دو سناریو دیار بزر تر اس .

مانیداری در  CUو DUداراد .م ساادود شاادن 30
آب پااش باا عاک افزایش ف شااار کاارکرد و آبادهی دیار
آبپاشها و ب تتای از آن افزایش شاااا خیس شااده
آبپاشهای سااالم می شااود .در سااناریو سااوم هر چ از
مرکز د ساتااه ب ا تها زدی تر شاویم فا صال قوطیها
در  2مرت لا با ی کادیار زد یا تر می شااو اد .در
قوطیهای ا تهایی ک دارای ضااریب وزن بی شااتری یز
بوداد ارر ااهماو ی ت صاانای در آب جمعآوری شااده
م شااخ تود .در تال دوم سااناریو دوم یز کاهش
پارامترهای  CUو  DUدر مقای سا باتال دوم ساناریو

جدول ( :)2مقادیر حداقل  ،CUطول روی دادن آن و طول رویداد تغییرات  CUکمتر از  5و  1درصد مقدار نهایی آن
سناریو

حالت دوم

حالت اول
CUmin

Lmin

L5%

L1%

CUmin

Lmin

L5%

L1%

)(%

)(m

)(m

)(m

)(%

)(m

)(m

)(m

سناریو اول

82/1

117/5

100

245

74/6

292/5

140

260

سناریو دوم

83/1

199/4

170

270

77/6

288/5

210

280

سناریو سوم

80/2

220

140

260

81/2

140

125

255

همانطور ک پیشتر بیان شااد در آبیاری عقرب ای
ازآ جاا کا قوطی هاا دارای وزن میباا شااد میتوان از
فرمو های روش آبیاری بارا ی کال سای ا ساتداده مود.
بنابراین با ا سااتداده از ا دازهگیریهای  CUو  DUدر

ساااما عقرب ای موردمطالا و همچنین ا سااتداده از
تحقیقا دیار محققین ک در جدو  3ارائ شاده ا سا
ی رابط رگر ساایون جه تخمین  DUتایین شااد.
رابط .)9

جدول ( :)3مقادیر گزارششده توسط محققین برای CUو  DUدر آبیاری عقربهای
محل ا جام تحقیق

)CU (%

)DU (%

سهرابی و اصیل منش)1373 ،
قائمی)1383 ،

کر
دا شکده کشاورزی شیراز

89
75

84
63

چقا و قائمی)1386 ،
)(Merjang et al.,2012

دا شکده کشاورزی شیراز
اسپا یا

)(Al_Ghobari.,2014

عربستان

76/4
87/4
85/2
82/6
73/2
63/55
96/53
91/14

67/3
77/5
73/7
78
66/8
47/86
84/43
79/69

منتع

دوس محمدی و همکاران)1392،
امین رنایی و همکاران )1394

)9

قم
کرمان

𝐷𝑈 = 1.1 × 𝐶𝑈 − 17.9, 𝑅 2 = 0.89
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م شاااب رابط موجود برای آبیاری کال ساای بارا ی،
رابط رگر ساایو ی برازش داده شااده در آبیاری عقرب ای
یز ب صااور خطی میبا شااد .رابط  )6 9با تحقیق
ر ناایی و هم کااران )1394 ،م طااب قا دارد ،این راب طا
بیا ار این اس ک با افزایش را دمان یکنواختی پخش،
یکنواختی توزیع آب افزایش پیدا خواهد کرد.
نتیجهگیری
در این پووهش یا راه کاار جادیاد با منظور تخمین
 CUو  DUبااا فاوا صاال ما خا تا لاف قاو طای هااای
جمعآوریکن ناده در ام تاداد شا اااعی ارائا شااد .طتق
ا ساتا دارد مدون موجود  ،)ASABE.,1996باید فا صال
قوطیها از یکدیار م سااوی با شاد .اگر در امتداد شاااعی
د سااتااه موا ع محیطی قرار دا شاات با شااد یا ب عل
ترک چرخهای د ساتااه یاز ب جابجایی جزئی قوطی
با شاد میتوان ارر این جابجایی را در محا ساات  CUو
 DUل حاا مود .آرایش اامنظم قوطی هاا در سا نااریو
سااوم منا سااب تود زیرا  CUو  DUتوا سااتند ارر

اهماو ی تصنای ایجادشده را شان دهند .سناریو دوم
شاارب د سااتااه ب
یا همان تق ساایم م سااات تح
تلق های م ساااوی متحدالمرکز توا سا ارر اهماو ی
ت صانای ایجاد شاده را روی  CUو  DUشاان دهد .در
سا نااریو دوم طولی کا ب اادازآن تغییرا  CUاز تاد
م شاخ  1و  5در صاد مقدار هایی  CUکمتر با شاد ،از
سناریو او بزر تر اس  .ب عتار دیار آرایش چیدمان
قوطیها در سناریو دوم یز میتوا د ی آرایش مناسب
جه ارزیابی د سااتااه عقرب ای با شااد .رو د تغییرا
 CUدر ام تاداد شا اااعی د ساات اااه از توزیع ل اااریتمی
پیروی میک ناد .از راب طا رگر ساایو ی برازش یااف تا بین
 CUو فا صاال شااااعی د سااتااه میتوان جه تایین
طولی ک بادازآن طو تغییرا  CUساات ب مقدار
هایی  CUاز تد م شاخ صای کمتر با شاد را تایین مود.
رو د تغییرا  CUو  DUدر آبیاری عقرب ای ب صاور
خطی میبا شااد .با افزایش هر ی در صااد مقدار ،CU
ضااریب  DUب مقدار  1/1در صااد در آبیاری عقرب ای
افزایش مییابد.

منابع
اوجاقلو ،ح .ز ،بیادلی و  .شایردلی .1396 .بررسای ارر سارع باد بر عملکرد فنی ساما های آبیاری بارا ی کالسی
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The behavior of water uniformity distribution in center pivot
irrigation with varied distances
Vahid shahabizad1, Arash Kaghazlo2, Ali Dindarlo

3

Abstract:
Uniformity of water distribution is one of the most important factors in the evaluation of irrigation
systems. The aim of this study was to investigate the uniformity of distribution (CU) and
distribution uniformity coefficient (DU) in center pivot irrigation system with different distances
of cans in radial direction and to obtain the relationship between these two coefficients. In this
regard, three scenarios in the layout arrangement of cans were considered for evaluating the center
pivot irrigation system in the Qazvin Megsal Cultivation-Industry. In the first scenario, the
distance of 60 cans in a radial direction of 5 meters, in the second scenario, the area under
irrigation of the system was divided into 60 equal concentric circles, and the location of each can
placed middle of distance of circles, and in the third scenario, 15 cans were spaced 10 meters, 20
second cans The distance of 5 meters and 25 cans was spaced 2 meters in a radial direction. In the
first case, all sprinklers were healthy and in the second case, 30 sprinklers was blocked to examine
the effect of cans arrangement on CU and DU coefficients. The results showed that in the first
case, the CU and DU coefficients for the first scenario were 84.4 and 79 for the second scenario,
83.9 and 74.8 and for the third scenario it was 80.9 and 73.5, respectively, and in the second case
The CU and DU coefficients for the first scenario were 75.1 and 65.3, respectively, for the second
scenario, 77.8 and 64.8, respectively, for the second scenario 82.8 and 73.7, respectively. It is not
possible to use the formulas of the classical sprinkler irrigation method because the cans are
weighed. In this study, using the measurements of CU and DU in the center pivot system and as
well as the findings of other researchers, a linear regression relationship with a coefficient of 0.89
between CU and DU in irrigation was obtained. . Using this relationship, we can reduce the
volume of Du calculations in irrigation.
Keywords: Center pivot Irrigation, Uniformity Coefficient, Distribution Uniformity
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