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 دهیچک
اهمیت مدیریت صحیح منابع آب در استان کرمان، به علت محدودیت و بحران منابع آبی بسیار زیاد است. در این تحقیق به           

های راین و بردسیر در استان کرمان پرداخته شده است. برای این  ای اجرا شده در شهرستان بررسی دو سیستم آبیاری عقربه

ن کاربرد، پتانسیل کاربرد، راندمان واقعی کاربرد، یکنواختی توزیع در ربع پایین و نصف منظور پارامترهای ارزیابی شامل راندما

دهد سیستم آبیاری آمده است. مقایسه این دو سیستم نشان می بدستپایین، ضریب یکنواختی کریستیانسن و کفایت آبیاری 

ی پخش باال ولی راندمان کاربرد پایین و اختالف ای راین با داشتن ضریب یکنواختی، کفایت آبیاری و همچنین یکنواخت عقربه

باشد. از طرفی سیستم آبیاری  دهنده ضعف در طراحی، اجرا و نظارت می راندمان واقعی کاربرد با پتانسیل کاربرد آب نشان

دهنده عمدی  انبودن مقدار راندمان واقعی کاربرد با مقدار پتانسیل کاربرد آب نش تر کینزدای شهرستان بردسیر به علت  عقربه

 بودن مقدار کم آن، از نظر مدیریتی است.
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Abstract 
      The importance of proper management of water resources in Kerman, because of limited and 

water resources crisis is very high. This research has been based on two farm included two 

center pivot systems in Kerman’s Bardsir and Rayen. For this purpose, the evaluated 

parameters included Application Efficiency (AE), Potential Application Efficiency of Low 

Quarter (PELQ), Actual Application Efficiency of Low Quarter (AELQ), and Distribution 

Uniformity of low quarter and half quarter (DU), Christiansen’s Uniformity coefficient (CU) 

and adequacy of irrigation is calculated. The result of comparing two Center pivot systems is 

that Rayen’s Center pivot system with a CU, Adequacy of irrigation and also DU are higher, 

but AELQ is lower than the recommended value and the difference between AELQ and PELQ 

shows weakness in design, performing of the system and supervision. Otherwise because of 

proximity between AELQ and PELQ at Bardsir’s center pivot system indicated purposely 

paucity in terms of management. 
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 مقدمه

کمبود آب در اکثر کشورهای جهان باعث شده است که      
های آبیاری تحت های آبیاری سنتی از روشجای روشزارعین به

ل بیشتری داشته باشند. فشار استفاده کنند تا بر مصرف آب کنتر
در کشورهایی که از منابع آبی باال برخوردارند عوامل دیگری مانند 

است که  کمبود کارگر یا بزرگ بودن وسعت اراضی، باعث شده
(. در 1385)علیزاده،  های آبیاری تحت فشار گسترش یابدروش

انتخاب روش آبیاری عالقه و سطح آگاهی کشاورز از سیستم 
شود پس ست، زیرا عدم توجه به این مسئله باعث میبسیار مهم ا

ی و نگهداربرداری های بهرهاز طراحی و اجرای طرح، دستورالعمل
خوبی رعایت نکند و سبب شود سیستمی که ذاتاً از سیستم را به 

بدون اشکال است، غیر کارآمد جلوه نماید. از طرفی متأسفانه در 
به علت عدم دسترسی  ها، طراحی صحیح و اصولیبعضی از طرح

به روابط و پارامترهای طراحی مورد نیاز و حدس و گمان در تعیین 
ها و استفاده از نمودارها و ای شدن طراحیها، باعث کلیشهآن

های مشابه، طراحی و هایی شده است که برای سایر سیستم جدول
صورت گرفته است. لذا در این شرایط مدیریت مناسب در استفاده 

برداری دقیق از منابع آب تم بعد از اجرا و همچنین بهرهاز سیس
 گونه حاکم شود،  یناپذیرد. زمانی شرایط کشور صورت نمی

برداری از سیستم گذاری بیشتر و مدیریت و بهرههای سرمایههزینه
های اضافی خواهد شد و در آخر بازدهی مجاب به پرداخت هزینه

یابد. گیری میهش چشماقتصادی طرح در طول عمر مفید آن کا
یر ناپذ اجتنابدر اینجا ضرورت انجام عملیات ارزیابی سیستم امری 

 کند. این مهم بعد از گذشت سالیان دراز از اجرای جلوه می
در استان کرمان و عدم پیگیری در  تحت فشارهای آبیاری طرح

ها، اهمیت ضرورت تحقیق در این منطقه را امری ارزیابی آن
(. تحلیل هر سیستم آبیاری که بر 1390نام، ماید )بینضروری می

ها، در شرایط واقعی مزرعه و حین کار طبیعی  گیری پایه اندازه
گویند. راه منطقی این  استوار باشد را ارزیابی آبیاری در مزرعه می

است که پس از طراحی و اجرای یک پروژه آبیاری، عملکرد آن 
ه این ترتیب مشکالتی که برداری بررسی شود و ب طی فصل بهره

(. از این طریق 1378سیستم آبیاری دارد، مشخص شود )کیانی، 
توان قضاوت نمود چه اصالحاتی را در سیستم بایستی  است که می

اعمال نمود تا به شرایط آرمانی نزدیک شود. ضمن اینکه از نتایج 
های جدید استفاده نمود تا  ها و پروژه توان در طرح مطالعات می

 رادهای مشابه در آن تکرار نشود. ای
( برای یک سیستم کالسیک ثابت، با استفاده از 1998) 1متئوس

یک آبپاش ارزیابی را انجام داد و نتیجه گرفت که شیوه مدیریت 

                                                 
1- Mateos 

تواند و انحراف رایزر( می لوله فرعی)به عنوان مثال زمان کارکرد 
  تأثیر زیادی بر عملکرد سیستم داشته باشد.

برای شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم  (1373وزی )نور     
 خوزستان، های خراسان،بارانی تحقیقی در استانآبیاری های 
 مشاهده کرد که  مازندران و آذربایجان شرقی انجام داد و تهران،
 ت به سایر سیستم های بارانی ای عقربه ای نسبهسیستم
 پاش نامناسب،ترند و در اکثر موارد به علت استفاده از آبحساس

  برایسرعت گردش دستگاه و نبود افراد فنی و با تجربه 
برداری و نگهداری از سیستم عملیات آبیاری مختل و موجب بهره

 های متمادی شده است.توقف دستگاه برای سال
ای را در ای و جویچهعقربهآبیاری های سیستم (1376کیانی )     

ی گرگان و گنبد مورد ارزیابی ایستگاه تحقیقاتی دلند مرکز کشاورز
و متوسط یکنواختی توزیع، راندمان پتانسیل و راندمان  قرار داد

 61، 3/69ای برابر جویچهبه ترتیب در سیستم  را برد آبکار واقعی
 .گزارش نموددرصد  72و 75، 81ای برابر سیستم عقربهو در  52و

و سنترپیوت  آبیاری هایتمسسی (1379سهرابی و اصیل منش)
جه گرفتند که متوسط راندمان ینت و نمودهارزیابی  راشیاری 

آب به ترتیب در  پتانسیل کاربرد و متوسط راندمان واقعی کاربرد
 ،درصد است8/56و  8/75و  5/69و  79 روش سنترپیوت و شیاری

سنترپیوت و شیاری به  بیاریآ هایتمسکنواختی توزیع در سیی
آبیاری ت نتیجه گرفتند روش درصد است. در نهای 91و  84ترتیب 

کنواختی توزیع و یسنترپیوت کارآیی خوبی نداشته و مقادیر کم 
 تواند حاصل عدم تطابق شرایط کار وراندمان پتانسیل کاربرد می

 طراحی باشد.
دی از پارامترهای موثر در تعدا (2001)2مارتینز وهمکاران     

، نوع مشخصات ،شامل فشار کار سنترپیوتسیستم آبیاری  مدیریت
آبپاش را بررسی کردند. در این مطالعات ارتفاع پاشنده  و ارتفاع

بررسی شد و تاثیر این عوامل بر عملکرد محصول وراندمان 
راندمان آبیاری  نشان داد نتایج یکنواختی توزیع آب بررسی گردید.

متری سطح خاک  یکتر از ها در ارتفاعی باالهنگامی که آیپاش
نواختی توزیع موقعی کییابد و بهترین فزایش میا ،گیردقرار می

 گیرند.متری سطح خاک قرار می دوها در ارتفاعی است که آیپاش
برای  توزیع در چارک پایین یکنواختی در این مطالعه میانگین

 4/67 و 4/81نیمه ثابت به ترتیب  و سنترپیوتآبیاری های سیستم
 آبیاری ی سیستمبه دست آمد. متوسط راندمان آبیاری هم برا

 گزارش شده است.  9/78و  6/83نیمه ثابت به ترتیب  و سنترپیوت

با توجه به محدودیت و بحران منابع آب در استان کرمان هدف 
های موجود به منظور آگاهی از نقاط این تحقیق ارزیابی سیستم

ایی در جهت رفع صورت امکان ارائه راهکاره در ها وضعف آن
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 94تابستان  2 ی، شماره38علمی کشاورزی(، جلد  یعلوم و مهندسی آبیاری )مجله

تعیین ها است. برای دستیابی به این هدف مشکالت این سیستم

های آبیاری از مقایسه بین سیستم برایپارامترهای مهم ارزیابی 

قبیل راندمان کاربرد، پتانسیل کاربرد آب در ربع پایین در دستور 

 کار قرار گرفت.

 

 مواد و روش ها

 عوامل مورد مطالعه

که بارانی  ارییمورد استفاده در سیستم آب یبه طور کلی پارامترها
 به عنوان معیارهای ارزیابی عبارتند از:

 

در آبیاری بارانی هدف این است که آب  :1کنواختی توزیع آبی
به طور یکنواخت در مزرعه پخش شود تا در صورت امکان از 

ای که تلفات آب جلوگیری شود. هر آبپاش آب را در سطح دایره
یع آب به این کند. نحوه توزمرکز آن محل آبپاش است، پخش می

از آبپاش ، عمق آب رسیده به  با دور تر شدنصورت است که 
یکنواخت شدن پخش آب نیاز  برایسطح زیرین کمتر خواهد بود. 

پوشانی داشته باشند. انتخاب فاصله مناسب ها هماست که آبپاش
پوشانی باعث یکنواختی ها با در نظر گرفتن مسئله همبین آبپاش

 .(1387، یرابیخ قربانی و)گردد توزیع آب می
 

(1)                                i D
D

CU 1 100
D n


 

   
  

 

 

qD
DU

D
  (2)                                                        

 

بر  ضریب یکنواختی کریستیانسن :(CU) هاهکه در این معادل
  ر ربع پایین بلوک آزمایشیکنواختی توزیع د :(DU)حسب درصد،

های جمععمق آب در هر یک از قوطی: (Di) بر حسب درصد،
متوسط عمق آب در یک چهارم : (Dq) متر،آوری بر حسب میلی
متوسط : (D)، مترلییگیری شده بر حسب مکمترین مقادیر اندازه

متر و  بر حسب میلی هاآوری شده در قوطیهای آب جمععمق
(n): (.1983) کلر، باشد.هدات  میتعداد مشا 

 
به جای راندمان  ک چهارم پایین:یراندمان کاربرد آب در 

های آبیاری بارانی از مفهوم راندمان کاربرد ستمیکاربرد آب در س
ک چهارم اراضی که کمترین آب را یشود. ن استفاده میییدر ربع پا

نظر  به خود اختصاص داده است، به عنوان معیار کفایت آبیاری در
ک چهارم اراضی که یشود عمق آب در شود و فرض میگرفته می

زاده قاسم) اند برابر با نیاز آبی باشدکمترین آب را دریافت کرده

 . (1377،مجاوری 

 

                                                 
1- Distribution Uniformity (DU) 

 نییراندمان واقعی کاربرد آب در ربع پا
2
(AELQ)   تعیین

بهبود و اصالح اقدامات مدیریتی الزم  برایراندمان واقعی سیستم 
و این راندمان یکی از موارد ارزیابی سیستم است که نشانبوده 

در  AELQ. مقدار سیستم و نحوه عملکرد آن است ییدهنده کارا
تواند نمایانگر سطح مدیریت در طراحی و اجرا و سطح مزرعه می

  . (1377،زاده مجاوری قاسم) برداری از سیستم باشدمدیریت بهره

                                          

(3) 
r

SMD
AELQ 100

D
  

 

ن ییراندمان کاربرد آب در ربع پا :AELQ این معادلهکه در 
 کمبود رطوبت خاک SMDاراضی در بلوک آزمایش )درصد(، 

 . (1377زاده مجاوری قاسم ) (متر)میلی عمق ریشه Dr و (متر)میلی
 

 3 (PELQ) راندمان پتانسیل کاربرد آب در ربع پایین

برداری از سیستم آبیاری مناسب باشد در صورتی که مدیریت بهره
و مشکلی از نظر تأمین آب مورد نیاز آبیاری در مزرعه وجود 

ن حداکثر راندمان یینداشته باشد، راندمان پتانسیل کاربرد در ربع پا
 . (1377،زاده مجاوری قاسم) ممکن برای سیستم موجود خواهد بود
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r

D
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D
  

 

ن ییپتانسیل واقعی کاربرد آب در ربع پا :PELQکه در این معادله 
متوسط عمق آب در اراضی  :Dqاراضی در بلوک آزمایش )درصد(، 
چهارم کمترین اند )متوسط یککه کمترین آب را دریافت کرده

( ها در شبکه محاسباتیآوری شده در قوطیهای آب جمععمق
 باشد.می (متر)میلی

 

 عبارت است از :(DU1/2) در نصف پایین بردراندمان کار

های آب دریافت شده به نصف کمترین عمق نسبت متوسط

 .متوسط عمق آب داده شده
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  های مورد مطالعهو سیستم منطقه 

ع استان از تواب جوپار و بردسیر ،شهر های رایندر ین تحقیق ا 

های مورد ارزیابی، از جمله سیستم .انجام شده استکرمان 

ای در روستای محمودآباد واقع در محدوده سیستم آبیاری عقربه
طول و عرض  با  بم -شهرستان راین، در بزرگراه کرمان

                                                 
2- Actual Application Efficiency of Low Quarter  

    (AELQ) 

3-Potential Application Efficiency of Low  

   Quarter(PELQ) 
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، ارتفاع 29˚ 3̋ 36̋و  58˚ 12̋  36̋جغرافیایی به ترتیب 
هکتار، تحت  2/29حت این طرح با مسا. متر 1067از سطح دریا 

درصد  8/0کشت محصوالت زراعی است و دارای شیب تقریبی 
نام این و  باشدکشت یونجه می دارای ،غرب جنوب -شرقشمال

سیستم دیگری که از نظر فنی مورد  .باشدمی RCسیستم 
آباد، ای در منطقه روستای حسینارزیابی قرار گرفت، آبیاری عقربه

کیلومتری شهر  97شهرستان بردسیر در  واقع در محدوده دشتکار
 24̋کرمان قرار دارد. طول و عرض جغرافیایی منطقه به ترتیب 

متر  2050و ارتفاع از سطح دریا  29˚ 34̋ 12̋و  56˚ 20̋
-و دستگاه دارای مالکیت خصوصی می MCاست، نام سیستم 

شت غالب سیستم، هکتار است. ک 35باشد و سطح زیر کشت آن 
زمینی است که مقداری از آن به گندم و یونجه اختصاص سیب

های مورد بررسی در شکل داده است. موقعیت جغرافیایی دستگاه
 ( نشان داده شده است.1)

 

 ج و بحثینتا

 RCبررسی نتایج سیستم 

ای به در منطقه راین استان کرمان، مزرعه RCسیستم      
برداری از باشد. نمونهشت یونجه میهکتار تحت ک 2/29مساحت 

بودن زارع نسبت به عملکرد  به بعد، به علت مشکوک دوماسپین 
انجام شد. آب  ایزوآن قسمت از دستگاه و بر طبق استاندارد 

مصرفی سیستم توسط یک حلقه چاه دائمی به داخل استخر 
، تأمین شدهمیهدایت و توسط پمپ فشار قوی وارد سیستم 

( و نتایج 1ای از مشخصات سیستم در جدول )ه. پارگردید
 ( آورده شده است.2محاسبات ارزیابی در جدول )

دهد که راندمان کاربرد نسبت به ( نشان می2) و (1) هایولجد
باشد، ای مقداری کمتر میمقدار توصیه شده سیستم آبیاری عقربه

ولی مقدار یکنواختی پخش آب در منطقه مورد مطالعه کامالً 
 باشد.می اسب من

شود که ضریب یکنواختی توزیع در ربع می همچنین مالحظه     
  باشد کهزمایش دارای تفاوت قابل توجهی میپایین در دو آ

زیرا در  گیری مرتبط دانستتوان دلیل آن را به زمان اندازهمی
گیری ها در شب و در آزمایش دوم اندازهآزمایش اول اندازه گیری

برد راندمان کارشده است. از طرفی اختالف مقدار در روز انجام 
نشان  ب در ربع پایینآراندمان پتانسیل کاربرد و  ب در ربع پایینآ

برداری این سیستم مشکالتی دهد که در طراحی، اجرا و بهرهمی
 شود.وجود دارد که در ادامه بحث می

 

 
 هموقعیت جغرافیایی استان کرمان و مناطق مورد مطالع -1شکل 

 
 RCکلیات مشخصات دستگاه  -1جدول 

 هافاصله آبپاش گان انتهایی طول بال اضافی فاصله هر اسپین هاتعداد اسپین ها از زمینارتفاع پاشنده نوع سیستم

 متر 3 ندارد متر 25 متر 50 6 مترسانتی 70 سنترپیوت

 

 RCنتایج محاسبات ارزیابی سیستم  -2جدول 
 )%( کفایت آبیاری )%Ea)%(  CU)%( DU1/4)%( DU1/2)%( PELQ )%( AELQ )  آزمایش

 100 24/74 83/54 24/95 32/90 96 11/60 اول
 100 55/90 44/50 56/81 54/58 06/97 06/56 دوم
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 RCالگوی توزیع عمق پاشش در طول دستگاه آزمایش اول سیستم  -2شکل 

 

 
 RCی در آزمایش اول سیستم الگوی توزیع پخش آب به صورت سه بعد -3شکل 

 

 
 RCالگوی توزیع عمق پاشش در طول دستگاه آزمایش دوم سیستم  -4شکل 

 

 
 RCالگوی توزیع پخش آب به صورت سه بعدی در آزمایش دوم سیستم  -5شکل 
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 RCمنحنی کفایت آبیاری آزمایش اول سیستم  -6شکل 

 

 
 RCم منحنی کفایت آبیاری آزمایش دوم سیست -7شکل 

 

 MCکلیات مشخصات دستگاه  -3جدول 

 هاارتفاع پاشنده نوع سیستم
 از زمین

 هافاصله آبپاش گان انتهایی طول بال اضافی فاصله هر اسپین هاتعداد اسپین

 متر 2 ندارد متر 12 متر 5/52 8 متر 1 سنترپیوت

 

 MCنتایج محاسبات ارزیابی سیستم  -4جدول 
 کفایت آبیاری )%( )%Ea  )%( CU )%( DU1/4 )%( DU1/2 )%( PELQ )%( AELQ) آزمایش

 83/65 1/67 73/55 1/88 52/80 61/91 86/77 اول
 15/73 86/63 32/58 07/91 05/76 02/92 74/85 دوم
 11/70 9/66 92/52 23/84 52/52 81/89 86/88 سوم

 
شود در ( مشاهده می4( و )2همان طور که در شکل های )

یی  سیستم نسبت به باقی سیستم مقدار کمتری های ابتداقسمت
های دیگر  عمق آب رسیده در قسمت آب به زمین رسیده است و

تر صورت گرفته است. در الگوی سه کنواختی مناسبی به زمین با
بعدی پخش آب، از عوامل افزایش عمق آب رسیده به زمین در 

باد و توان به سرعت زیاد گیری میقسمت شعاع انتهایی اندازه
همچنین عمود بودن جهت باد نسبت به بال آبیاری اشاره کرد 

شود که ( مشاهده می7( و )6های )(. در شکل5 و شکل 3 )شکل
دهنده عملکرد نمودار کفایت آبیاری به علت شیب بسیار کم نشان

باشد ولی زمین، آب خوب دستگاه از نظر یکنواختی توزیع می
ک دریافت کرده است و به بیشتری نسبت به کمبود رطوبت خا

علت آبیاری بیشتر از نیاز آبی کفایت آبیاری برابر صد درصد شده 

است. لذا در این سیستم رواناب و نفوذ عمقی وجود دارد و این 
علت مقدار پایین راندمان کاربرد نسبت به مقدار پیشنهادی برای 

 تواند باشد.ای میسیستم عقربه
 

 MCبررسی نتایج سیستم 

در منطقه دشتکار، شهرستان بردسیر استان کرمان،  MC سیستم
هکتار تحت کشت سیب زمینی، یونجه و  35ای به مساحت مزرعه

از دستگاه انجام  ایزوبرداری طبق استاندارد باشد. نمونهگندم می
شده است. آب مصرفی سیستم توسط یک حلقه چاه دائمی به 

وارد سیستم داخل استخر هدایت شده و توسط پمپ فشار قوی 
( 3ای از مشخصات سیستم در جدول )شد. پارهد تأمین میگردمی

 از  ( آورده شده است.4و نتایج محاسبات ارزیابی در جدول )
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شود که راندمان کاربرد و مقدار ( مشاهده می4( و )3) هایجدول
یکنواختی پخش آب در منطقه مورد مطالعه نسبت به مقدار توصیه 

باشد. از طرفی ای مقداری مناسب میعقربهشده سیستم آبیاری 
راندمان پتانسیل و  ب در ربع پایینآراندمان کاربرد اختالف مقدار 

دهد که مقدار کم راندمان واقعی نشان می ب در ربع پایینآبرد کار
کاربرد آب در ربع پایین در هنگام طراحی بوده و به علت مقاصد 

 رفته است.جویی و دالیل دیگر به عمد صورت گصرفه

 

 
 MCستم یش اول سیع عمق پاشش در طول دستگاه آزمایتوز یالگو -8شکل 

 

 
 MCستم یش اول سیدر آزما یع پخش آب به صورت سه بعدیتوز یالگو -9شکل 

 

 
 MCستم یش دوم سیع عمق پاشش در طول دستگاه آزمایتوز یالگو -10شکل 

 

 
 MCستم یش دوم سیدر آزما یع پخش آب به صورت سه بعدیتوز یالگو -11شکل 
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 MCستم یش دوم سیع عمق پاشش در طول دستگاه آزمایتوز یالگو -12شکل 

 

 
 MCستم یش سوم سیدر آزما یع پخش آب به صورت سه بعدیتوز یالگو -13شکل 

 

 
 MCمنحنی کفایت آبیاری آزمایش اول سیستم  -14شکل 

 

 
 MCمنحنی کفایت آبیاری آزمایش دوم سیستم  -15شکل 

 

 
 MCمنحنی کفایت آبیاری آزمایش سوم سیستم  -16شکل 



179 

 94تابستان  2 ی، شماره38علمی کشاورزی(، جلد  یعلوم و مهندسی آبیاری )مجله

های در آزمایش اول، در قسمت ،(9( و )8) هایشکل بر اساس
باشد و ابتدایی مقدار آب رسیده به زمین از باقی سیستم کمتر می

در مناسب و همچنین فشار نامناسب نا این به علت انتخاب آبپاش 
نیز ( 11( و )10) هایکلن قسمت صورت پذیرفته است. در شای

که در آزمایش دوم نیز همین مشکل وجود  توان مشاهده کردمی
شود که در اواسط سیستم نیز مقدار آب دارد. در این شکل دیده می

رسیده به زمین کم شده است. علت آن تأثیر باد بر روی الگوی 
پاشش و همچنین فشار نامناسب سیستم در این آزمایش است. در 

 ( نیز نتایج مانند دو آزمایش پیشین است و13( و )12) هایشکل
شود. مشکل انتخاب نامناسب آبپاش در ابتدای سیستم مشاهده می

شود برای گیری در این سیستم پیشنهاد میدر انتها برای نتیجه
ها و فشار تر آبپاشمدیریت و نظارت بر دستگاه در انتخاب دقیق

 هایر انجام شود. در شکله و دقت بیشتمناسب دستگاه، مطالع
-( منحنی کفایت آبیاری در سه آزمایش دیده می16( و )15(، )14)

شود کفایت آبیاری برای آزمایش اول، دوم و شود. مالحظه می
به دست آمده است.  11/70و  15/73، 73/65سوم به ترتیب 

دهد آب مورد نیاز گیاه گونه که کفایت آبیاری نشان میهمان
( و درصد 80-75دود نیاز  تأمین شده )حدوداّ بین تقریباٌ در ح

مقدار رواناب نیز مدیریت بهتری دارد. از نظر مشاهداتی نیز میزان 
ها به علت رواناب در سطح مورد مطالعه جز در منطقه عبور چرخ

تحکیم خاک،در نقاط دیگر رواناب مشاهده نشده است. از موارد 
ها نسبت ت پخش آبپاشتوان نتیجه گرفت که میزان شدباال می

 MCباشد. در سیستم به میزان نفوذپذیری نهایی خاک کمتر می
ست که این در حالی .شیب نمودار زیاد بوده و نفوذ عمقی زیاد است

ها بسیار کم بوده و مقدار کمبود آب در این سیستم بر اساس شکل
 قبول است.این مقدار کفایت آبیاری در سه آزمایش قابل

 یریگجهیبحث و نت

ای اجرا های آبیاری عقربهدر این تحقیق ارزیابی فنی سیستم    
شده در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته است، پارامترهای 

راندمان کاربرد، پتانسیل کاربرد آب در ربع پایین، ارزیابی از قبیل 
راندمان واقعی کاربرد آب در ربع پایین، یکنواختی توزیع در ربع 

صف پایین، ضریب یکنواختی کریستیانسن و کفایت پایین و ن
گیری قرار گرفته است. این عوامل در آبیاری مورد محاسبه و اندازه

شهرستان راین به  یااستان کرمان، در سیستم آبیاری عقربه
 100و  53/96، 4/88، 43/74، 4/82، 63/52، 08/58ترتیب 

، 15/84تیب ای شهرستان بردسیر به تردرصد، برای سیستم عقربه
درصد به دست  69/69و  14/91، 8/87، 69/69، 95/65، 65/55

سیستم آبیاری عقربه نشان دادآمده است. مقایسه این دو سیستم 
ای راین دارای ضریب یکنواختی، کفایت آبیاری و همچنین 
یکنواختی پخش باال ولی راندمان کاربرد پایین می باشد.همچنین 

رد با پتانسیل کاربرد آب نشان دهنده اختالف راندمان واقعی کارب
ضعف در طراحی، اجرا و نظارت است. از طرفی سیستم آبیاری 

تر بودن مقدار راندمان کیای شهرستان بردسیر به علت نزدعقربه
دهنده عمدی بودن واقعی کاربرد با مقدار پتانسیل کاربرد آب نشان

فایت آبیاری مقدار کم آن، از نظر مدیریتی است و دلیل کم بودن ک
باشد ولی مقدار کم ضریب یکنواختی و یکنواختی پخش آن نیز می

باشد. از این برداری سیستم میبه علت مشکالت مدیریت و بهره
ای در شهرستان شود سیستم آبیاری عقربهتحقیق نتیجه می

ای در شهرستان راین نتیجه اری عقربهیبردسیر نسبت به سیستم آب
 بهتری دارد. بهتری دارد و عملکرد
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