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ارزيابی سيستمهای آبياری دشت قزوين با تعيين راندمانهای آبياری کالسيک و نئوکالسيک
4

عبدالمجيد لياقت ،1اسماعيل مکاری قهرودی ،2حميده نوری ،*3عباس ستودهنيا

 .1استاد گروه آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .2کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی ،گروه آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .3استادیار گروه آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 .4استادیار گروه مهندسی آبیاری دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین
(تاریخ دریافت 1393/6/24 :ـ تاریخ تصویب)1393/10/30 :

چکيده
راندمان آبیاری یکی از شاخصهای مهم ارزیابی سیستمهای آبیاری است .هدف این پژوهش ارزیابی سیستمهای آبیاری
سطحی و تحت فشار با روش نئوکالسیک راندمان (راندمان خالص و راندمان مؤثر) و مقایسة نتایج بهدستآمده با نتایج
ارزیابی سیستمها به روش کالسیک است .بدینمنظور 2000 ،هکتار از اراضی تحت پوشش شبکة آبیاری قزوین ،که انواع
مختلفی از سیستمهای آبیاری را شامل میشود ،انتخاب شد .ارزیابی سیستمها طی دو مرحله ،اوایل و اواسط ،از مرحلة
رشد در طول تابستان 1390ـ ،1391انجام شد .نتایج نشان داد که راندمان کالسیک آبیاری در روش سطحی در مراحل
ابتدایی و اواسط رشد بهترتیب برابر با  5/9و  27/8درصد است .همچنین ،در روش بارانی ،پایینترین مقادیر نتایج این
ارزیابی به روش خطی مربوط بود (  11/8و  45/6درصد بهترتیب در مراحل اولیه و اواسط رشد) .بیشترین تفاوت مقادیر
راندمان خالص و راندمان کالسیک به سیستم آبیاری سطحیـ جویچهای مربوط بود ( 41/2و  44/9درصد بهترتیب در
مراحل اولیه و اواسط رشد) .در همة سیستمهای آبیاریِ بررسیشده و در هر دو مرحلة ارزیابی ،مقادیر راندمان مؤثر
نسبت به راندمان خالص کمتر بود و مقادیر این تفاوت در سیستم آبیاری سطحیـ جویچهای  37/1و  22/2درصد،
بهترتیب در مراحل اولیه و اواسط رشد بهدست آمد .نتایج بهدستآمده در این پژوهش نشان داد راندمان مؤثر بیان بهتری
در زمینة مناسببودن مدیریت آبیاری در مقیاس مزرعه و نحوة انجامدادن آبیاری دارد؛ درحالیکه راندمان خالص فقط
مفهوم استفادة مجدد از تلفات مفید را در مقیاس مکانیِ بزرگتر از مزرعه لحاظ میکند.
کليدواژگان :راندمان خالص ،راندمان کالسیک ،راندمان مؤثر.

مقدمه

1

یکی از راههای کاهش محدودیت آب ،ارتقای راندمان مصرف آب
است .فعالیتهای حفاظت آب در سیستمهای آبیاری ،بهخصوص
در طول دورههای خشکسالی ،از سوی برنامهریزان و
سیاستگذاران تشویق و تأکید میشود و مهمترین هدف آنها
افزایش راندمان آبیاری با مفهوم کاهش احتیاجات ناخالص آب
بوده است .قبل از پیدایش مفهوم راندمان آبیاری ،مهندسان
برای طراحی سیستمهای آبیاری از مفهوم مدول آبیاری استفاده
میکردند ( .)Willardson, 1994مشکالت موجود در مدول
آبیاری موجب پیدایش مفهوم راندمان آبیاری شد .یکی از موانع
بزرگ و اصلی در تجزیهوتحلیل راندمان آبیاری تعریف تبخیر و
تعرق واقعی گیاهان ( (ETaبود .ارائة روشهای مختلف محاسبه
و تعیین  ،Etaنقطة عطفی در تعریف و ارائة مفهوم راندمان
* نویسندة مسئول:

hnoory@ut.ac.ir

آبیاری بود .ایزرائیلسن مفهوم راندمان آبیاری را به صورت
منطقی و ریاضی بیان کرد که پایهگذار و توسعهدهندة چیزی
است که کلر و کلر ( )Keller and Keller, 1995آن را «مفهوم
کالسیک راندمان آبیاری» نامیدهاند ( .)Israelsen, 1932مفهوم
راندمان کالسیک در دو قالب مهم استفاده شده است .اول اینکه
از آن بهمنزلة ابزاری برای طراحی سیستمهای آبیاری و سایر
سیستمهای تحویل آب استفاده میشود .دومین استفاده از
راندمان کالسیک یک معیار و مالک از کارایی و راندمان
مهندسی بوده است .عموماً چنین فرض میشود که راندمان
کالسیکِ باالتر بیانگر بهتر بودن عملکرد هر سیستم آبیاری
است.
تصور عمومی بر این است که راندمان آبیاری بسیار پایین
است و اگر همة نیازهای آبیِ آینده با ارتقای راندمان کاربرد آب
برآورده نشود ،حداقل بخش بزرگی از این نیازها با این کار
برآورده خواهد شد و به توسعة منابع آبیِ اضافی نیاز نیست.
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هرچند پتانسیل صرفهجویی آب از طریق ارتقای راندمان آبیاری
درخور توجه است ،آنقدرها که عموماً تصور میشود نیست.
دلیلش نیز آن است که اغلب ،مفاهیم راندمان مصرف آب
راندمان سیستمهای آبیاری موجود را تا اندازة زیادی کمتر از
آنچه است برآورد میکنند .درحقیقت ،وقتی بخشی از تلفات آب
آبیاری در سیستم آبیاری یا هیدرولوژیکی دوباره به چرخه
میافتد ،راندمان آبیاری در سیستم افزایش مییابد ( Seckler et
 .)al., 2003سیستمهای ثقلی سنتی درصد زیادی از
سیستمهای آبیاری را در جهان تشکیل میدهند و تغییر
سیستم آبیاری به سیستمهای کاراتر به لحاظ تئوری تقریباً
راندمان کالسیک را افزایش خواهد داد .این برداشت از مفهوم
ارائهشده از سوی ایزرائیلسن ( )Israelsen, 1932تأثیرات مهمی
در خارج از محدودة فیزیکی سیستم آبیاری دارد؛ به این معنا که
وقتی مفهوم راندمان آبیاری در برنامهریزی ،مدیریت و
طرحریزی منابع آب وارد میشود ،معموالً پذیرفته میشود که
آبیاری سیستمی ناکارا و با مقادیر بسیار زیادی تلفات آب است
که میتواند با اتخاذ تکنولوژیها و مدیریتهای اصالحشده
صرفهجویی و برای تأمین نیازهای آیندة آب در بخشهای
مختلف استفاده شود .درواقع ،این یک اشتباه اساسی در تعبیر و
تفسیر راندمان کالسیک است که به اشتباههای بزرگتری در
مدیریت و برنامهریزی آبیاری و منابع آب منجر شده است.
تالشهای مختلفی برای حل این اشتباه و خطا صورت گرفته
است که به ظهور مفهوم نئوکالسیک راندمان آبیاری منجر شده
است .مفهوم نئوکالسیک راندمان آبیاری در پی تغییر نگرش در
آبیاری از دیدگاه سیستمهای تحویل آب به دیدگاه وسیعتری
ایجاد شده است که برنامهریزی و مدیریت آبیاری را در کنار کل
منابع آب داخل یک حوضة رودخانه در نظر میگیرد .با روی
آوردن به این دیدگاه ،مشخص شد که مفهوم راندمان کالسیک
ممکن است موجب خطا و اشتباه شود .دلیل این امر آن است
که تلفات آب در راندمان کالسیک در حالت کلی سیستم لزوماً
تلفات واقعی نیست و بسیاری از این تلفات در قسمتهای دیگر
سیستم دوباره استحصال و استفاده میشوند .بسیاری از محققان
مفهوم کالسیک راندمان آبیاری را برای ارزیابی آثار
هیدرولوژیکی آبیاری در حوضه مناسب ندانستهاند (Jensen,
;2007; Molden et al., 2010; Perry, 1999; Perry, 2007
Seckler, 1996; Seckler et al., 2003; Willardson et al.,
 .( 1994مفهوم کالسیک راندمان ،حقایق مسائل خاصی نظیر

استفادة مجدد ،سرنوشت کل آب استفادهشده و آب مصرفی،
تأثیر موقیعت استفادة درون حوضه و کیفیت آب را در حوضه در
نظر نمیگیرد و این در حالی است که این مسائل از اهمیت

باالیی در مدیریت آب ،بهویژه در شرایط کمبود آب ،برخوردار
است .نمونههایی از تحلیلهای متناقض در فعالیتهای مدیریت
آب و برنامههای حفاظت آب به علت ناقص بودن کاربرد مفهوم
کالسیک راندمان را گزارش کردند (Huffaker, 2008; Ward and
) .Pulido, 2008; Lankford, 2012تعدادی از محققیان تمایز بین
مفهوم راندمان کالسیک آبیاری و راندمان نئوکالسیک آبیاری را
پیشنهاد کردهاند ;(Haie et al., 2008; Keller et al., 1996
Mateos, 2008; Seckler, 2003; van Halsema and Vincent,
) .2012همچنین ،روشی که دربرگیرندة مسائل هیدرولوژیکی

مرتبط با آبیاری (که قبالً ذکر شد) است در قالب بیانهایی
جدید به نام راندمان خالص و راندمان مؤثر ارائه شد .حسابرسی
آب ابزاری ارزشمند برای توصیف استفادة آب در حوضه به شمار
میرود .حسابرسی آب محدودیتها و سوءتفاهمهای
هیدرولوژیکی ناشی از مفهوم راندمان کالسیک آبیاری را در
ارزیابی مناطق آبیاریشده از بین میبرد (.)Lecina et al., 2011
ایران کشوری است با اقلیم خشک و نیمهخشک که بیشتر نقاط
آن از نظر کمبود آب وضعیت بحرانی دارد و حفاظت از منابع و
نهادههای موجود باید بهطور کارا و بهینه صورت گیرد .با توجه به
اینکه سهم عمدهای از منابع آبیِ موجود برای مصارف کشاورزی
استفاده میشود ،شبکههای آبیاری و زهکشی نقش بسزایی در
استفادة بهینه از این منابع دارند و در سالهای گذشته ایجاد
سامانههای آبیاری تحت فشار با هدف افزایش راندمان کاربرد و
کاهش تلفات ناشی از آبیاری و استفادة بهینه از منابع آب
توسعه یافته است .با توجه به موارد ذکرشده ،هدف اصلی این
پژوهش ارزیابی سیستمهای آبیاریِ سطحی و تحت فشار با
رویکرد جدید راندمان و بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آنها
در شبکة آبیاری و زهکشی قزوین است .مقایسة نتایج
بهدستآمده در هدف اصلی با نتایج حاصل از ارزیابی سیستمها
به روش کالسیک ،هدف دیگر این پژوهش است.

مواد و روشها
منطقة مطالعهشده

شبکة آبیاری قزوین در فاصلة  150کیلومتری استان تهران
بین َ 36ْ 20عرض شمالی و َ 49ْ 40طول شرقی و َ 36ْ 00عرض
شمالی و َ 50ْ 35طول شرقی واقع شده است .شبکة آبیاری با
هدف انتقال آب رودخانة طالقان از محل سد انحرافی زیاران به
دشت قزوین احداث شده و حدود  80هزار هکتار ناخالص از
اراضی دشت را زیر پوشش قرار میدهد .شبکه ،یک کانال اصلی
به طول  94کیلومتر 12 ،کانال درجة دوـ که طول آنها در
مجموع  214کیلومتر استـ و کانالهای درجة سه به طول 232
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کیلومتر دارد .در حال حاضر ،تأمین آب کشاورزی شبکة قزوین
از منابع آب سطحی انتقالی از رودخانة طالقان و منابع آب
زیرزمینی صورت میگیرد .افت سطح آب زیرزمینی در محدودة
شبکة آبیاری و تغییر در الگوی زراعی و تراکم کشت ،که افزایش
نیاز آبیاری را در پی داشت ،شبکه را با محدودیت تأمین آب
مورد نیاز روبهرو کرده است .این پژوهش در دو کشت و صنعت
مگسال و هزارجلفا ،که شامل  2000هکتار از اراضی تحت
پوشش شبکة آبیاری قزوین و شامل انواع مختلفی از
سیستمهای آبیاریاند ،انجام شد .سیستمهای آبیاری
مطالعهشده شامل سیستم بارانیِ کالسیک ثابت با آبپاش
متحرک ،سیستم آبیاری عقربهای با آبپاشهای ارتفاع
تنظیمشونده و ثابت ،سیستم خطی و سیستم آبیاری سطحی
جویچهای بود.
مفاهيم کالسيک و جديد راندمان

راندمان کالسیک ) ،(Keller et al., 1996از رابطههای  1و 2
تعیین میشود:
(رابطة )1

NET
I

CE

NET ETa Pe
(رابطة )2
که در آنها NET :تبخیر و تعرق خالص I ،مقدار آب ورودی
براساس مقدار آب برداشتشده ETa ،تبخیر و تعرق واقعی گیاه
و  Peبارش مؤثر است.
مفهوم جدید راندمان را نخستینبار جنسن ( Jensen,
 )1977و با پیشنهاد تجدید نظر در راندمان کالسیک و استفاده
از شاخص راندمان خالص ) (NEبیان کرد (رابطة .)3

(رابطة )3

) NE CE Er (1 CE

که در آن CE :راندمان کالسیک 1-CE ،ناکارایی کالسیک به
معنای درصدی از آب برداشتی که برای تأمین نیاز تبخیر و
تعرق واقعی گیاهان مصرف نشده است Er ،درصدی از ناکارایی
کالسیک ( )1-CEکه بهطور بالقوه برای استفادة مجدد در هر
جایی از سیستم هیدرولوژیکی در دسترس است(1995) et al. .
 Kellerو  (1996) Keller and Kellerمفهوم راندمان مؤثر )(EE
را توسعه دادهاند (رابطة .)4
NET
(رابطة )4
EE
) I O( R
که در آن I :جریان آب در نقطة برداشت O ،جریان آب خروجی
از کاربری مورد نظر که برابر رواناب و تلفات نفوذ عمقی استR ،
درصد خروجی قابل استفادة مجدد و  NETتبخیر و تعرق خالص
است که از رابطة  2بهدست میآید.

راندمان کالسیک با افزایش سطح یا شرایط مرزی سیستم
کاهش پیدا میکند ،زیرا با افزایش سطح تلفات آب افزایش
مییابد ،اما در راندمان خالص یا سایر فرمولهای نئوکالسیک
برعکس این حالت اتفاق میافتد.
همانطور که مطرح شد Er ،درصدی از ناکارایی کالسیک
( )1-CEاست که بهطور بالقوه برای استفادة مجدد در هر جایی
از سیستم هیدرولوژیکی قابل دسترس است .بنابراین ،تعیین و
مشخص کردن مقدار دقیق آن ،که از اهمیت باالیی برخوردار
است ،در گرو تعیین صحیح درصدی از تلفات است که مفید
است .تلفات کل به سه دستة عمده از نظر مفید و غیرمفید بودن
تقسیم میشود .دستة اول ،تلفات تبخیر و بادبردگی است که
فقط در سیستمهای آبیاری بارانی وجود دارند .اینگونه تلفات،
تلفات غیرمفیدیاند که قابل استفاده نیستند و در صورت نبود
مدیریت صحیح ،سهم زیادی را به خود اختصاص میدهند.
دستة دوم تلفات ،رواناب است که بیشتر در سیستمهای آبیاری
سطحی وجود دارند .به منظور تعیین درصد مفیدبودن آنها،
رواناب حاصل در سیستم روندیابی میشود تا سرنوشت آب
خارجشده تعیین شود .دستة سوم تلفات ،نفوذ عمقی است .در
مفهوم کالسیک راندمان ،آبی را که از سیستم توسعة ریشه
خارج میشود تلفات مینامند .اما در مفهوم جدید راندمان ،همة
این تلفات غیرمفید نیست ،زیرا مقداری از این آب ،بهخصوص
در سیستمهای سطحی ،صرف کنترل شوری در ناحیة توسعة
ریشه میشود و بخشی نیز ممکن است زهکشی شود و دوباره به
چرخة آبی بازگردد .از سویی ،مقداری از این آب میتواند از زیر
ناحیة ریشه به درون ناحیه حرکت کند و مورد استفادة گیاه قرار
گیرد (آب برگشتی).
مراحل اجرای کار

جدول 1مشخصات مزارع و سیستمهای آبیاری مطالعهشده را
نشان میدهد .معیار انتخاب مزارع مطالعهشده وجود
سیستمهای آبیاری متنوع در آنها و همکاری صاحبان آنها
جهت انجامدادن اندازهگیریها بود .پس از مشخصکردن
سیستمهای آبیاری مطالعهشده ،ارزیابی سیستمها طی دو
مرحله ،اوایل و اواسط ،از مرحلة رشد در طول فصل زراعی
1390ـ ،1391انجام شد .در این پژوهش ،از روش نمونهبرداری
وزنی برای تعیین رطوبت خاک قبل از هر آبیاری استفاده شد.
برای سیستم سطحی ،با استفاده از آگر تعداد سه نمونه (ابتدا،
وسط و انتها) در شیار ،برای سیستمهای عقربهای و خطی در
طول بال آزموده و برای سیستم بارانی کالسیک در شبکة مربعی
 6×6متر نمونهگیری شد .جزء آبشویی و نیاز آبشویی LR ،و ،Dd
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نیز براساس رابطههای  5و  6تعیین شد ( Ayers and Westcot ,

عقربهای و خطی و یک شبکة مربعی  6×6متر بین آبپاشها در

.)1985

سیستم کالسیک قرار داده شد تا مقدار تلفات تبخیر و بادبردگی

(رابطة )5

EC i
5 EC e EC i

(رابطة )6

LR

Di

LR

Dd

که در آنها ECi :شوری آب آبیاری و  ECeمقدار هدایت
الکتریکی عصارة اشباع خاک است که مقدار آن برای ذرت 1/8
دسیزیمنس بر متر ،که همان آستانة تحمل شوری ذرت است و
 Diعمق کل آبیاری است (.)Allen et al., 1998
برای تعیین شوری آب آبیاری از آب ورودی نمونهگیری و
هدایت الکتریکی آن با استفاده از دستگاه شوریسنج قرائت شد.
عالوه بر این ،برای تعیین وضعیت کنترل شوریِ خاک در
سیستمهای آبیاریِ مطالعهشده و مقایسة آن با مقدار آبشویی
مورد نیاز محاسبهشده براساس آستانة تحمل شوری گیاه (1/8
دسی زیمنس بر متر) ،از زیر ناحیة توسعة ریشه نمونهبرداری
خاک انجام و شوری عصارة اشباع آن اندازهگیری شد.
به منظور اندازهگیری عمق توسعة ریشه ،ابتدا یک نمونه
گیاه انتخاب و سپس نمونه از خاک بهآرامی خارج شد و عمق
آن با استفاده از خطکش در دو مرحله ارزیابی و تعیین شد
( .)FAO, 1979در سیستم آبیاری سطحی جویچهای ،مشخصات
هندسی شیار از روش مقطعسنجی تعیین شد .اندازهگیری شکل
سطح مقطع در سه نقطه به فواصل یکسان در طول  100متر از
فارو انجام شد .برای اندازهگیری جریان ورودی به شیار از فلوم
 WSCاستفاده شد .برای تعیین زمان پیشروی و پسروی ،طول
شیار به فواصل  10متری میخکوبی شد .پس از قطع جریان
ورودی به مزرعه ،زمان ناپدید شدن آب در سطح مزرعه (زمان
پسروی) در هریک از ایستگاهها نیز یادداشت شد .در این
پژوهش ،از رابطة کوستیاکفـ لوئیس برای برآورد معادلة نفوذ
استفاده شد .در این آزمایشها ،سرعت نفوذ پایه از روش ورودی
و خروجی ( )Walker and Skogerboe, 1987و ضرایب رابطة
نفوذ کوستیاکوفـ لوئیس با روش دونقطهای (

Elliot and

 )Walker, 1982تعیین شد .همچنین ،عمق رواناب از اختالف
عمق آب ورودی با عمق آب نفوذیافته بهدست آمد.
در سیستمهای بارانی ،برای اندازهگیری تلفات تبخیر و
بادبردگی از روش پیشنهادشدة

(1978) Merrian and Keller

و  (1980) Merrian et al.استفاده شد .ظروف پالستیکی با قطر
 15سانتیمتر و ارتفاع  15سانتیمتر با فاصلة دو متر از یکدیگر
در ارتفاع سایهانداز گیاه در طول یک بال برای سیستمهای

از تفاضل آب جمعشده در این ظروف و آب خروجی از آبپاشها
تعیین شود .دبی آب خروجی از آبپاشها به روش حجمی
اندازهگیری شد .به دلیل فقدان رواناب در سیستمهای آبیاری
بارانی ،عمق آب نفوذیافته به خاک از تفاضل آب خروجی از
آبپاشها و تلفات تبخیر و بادبردگی بهدست آمد .برای تعیین
تلفات نفوذ عمقی در همة سیستمهای آبیاری بررسیشده ،ابتدا
کمبود رطوبتی خاک ( )SMDطبق رابطة  7تعیین و عمق آب
نفوذیافتة مازاد بر آن بهمنزلة تلفات نفوذ عمقی در نظر گرفته
شد.
(رابطة )7

zr

b

ave

SMD

fc

که در آن θfc :رطوبت جرمی در ظرفیت زراعی θave ،میانگین
رطوبت جرمی قبل از آبیاری ρb ،چگالی ظاهری خاک (گرم بر
سانتیمتر مکعب) و  zrعمق توسعة ریشه است .با توجه به
مشخصشدن همة عوامل یادشده ،مقدار تبخیرـ تعرق واقعی
( )ETaبا استفاده از بیالن آبی با فرض ناچیز بودن تغییرات
رطوبتی خاک قبل و بعد از آبیاری ( ،)∆s=0تعیین شد (رابطة
.)8
(رابطة )8

EDL

R

Dp

I

ETa

که در آن I :عمق آب آبیاری Dp ،مقدار تلفات نفوذ عمقی،

R

رواناب EDL ،تلفات تبخیر و بردگی است که این مقدار برای
سیستمهای سطحی برابر صفر است.
در منطقة مطالعهشده ،رواناب حاصل در آبیاری
جویچهای ،به وسیلة آبیار در قطعات پایینی استفاده شده و
سرانجام به کانال آبیاری ریخته شده بود و به چرخة آبی شبکه
اضافه میشد که بهمنزلة تلفات مفید رواناب در نظر گرفته شد.
در ارزیابی حاضر ،عمق آب آبشویی ،که از روابط  5و  6بهدست
آمد ،بهمنزلة سهم مفید از تلفات نفوذ عمقی در نظر گرفته شد.
همچنین ،بهدلیل مشکالت و سختی برای اندازهگیری آب
برگشتی در شرایط مزرعه ،برای همة سیستمها پنج درصد از
نفوذ عمقی بهمنزلة آب برگشتی فرض شد .بنابراین ،حجم مفید
رواناب و نفوذ عمقی از مجموع حجم رواناب ،حجم آب آبشویی و
حجم آب برگشتی به ناحیة ریشه محاسبه شد و درنهایت

Er

بهمنزلة نسبت حجم مفید رواناب و نفوذ عمقی به حجم کل
تلفات برای هریک از سیستمهای آبیاری مطالعهشده محاسبه
شد.

لياقت و همکاران :ارزيايبی سيستمهای آبياری دشت قزوين با 347 ...

جدول  .1مشخصات مزارع انتخابشده و سيستمهای آبياری مطالعهشده

شمارة مزرعه

1

2

3

4

5

نوع سیستم آبیاری
محصول کشتشده

سطحیـ جویچهای
ذرت علوفهای

عقربهایـ آبپاش متحرک
ذرت علوفهای

کالسیک با آبپاش متحرک
ذرت علوفهای

عقربهایـ آبپاش ثابت
ذرت علوفهای

خطی
ذرت علوفهای

مساحت )(ha

13

46

31

30

40

بافت خاک

لوم

شنیـ رسیـ لوم

شنیـ رسیـ لوم

شنیـ رسیـ لوم

شنیـ لوم

1/47

1/4

1/42

1/39

1/4

22
-

19
8
48

20
-

20
6
48

19
10
53

-

120-300

100

170-200

250-300

ρb
)(g/cm3

وزنی)FC

(درصد
تعداد بال
طول بال
ارتفاع آبپاش از سطح )(cm
زمین

نتايج و بحث
آناليز و ارزيابی پارامترهای بيالن آب آبياری

پس از جمعآوری دادههای مزرعهای در سیستمهای مطالعهشده،
پارامترهای مورد نیاز برای ارزیابی سیستمهای آبیاری محاسبه
شد (جدول .)2همانگونه که در جدول 2مشاهده میشود،
شوری آب ورودی برای همة سیستمهای مطالعهشده کمتر از
یک دسیزیمنس بر متر است و نیاز آبشویی مورد نیاز
محاسبهشده برای همة سیستمها (جدول ،2سطر )9میتواند به
وسیلة نفوذ عمقی (جدول )2که در سیستمهای آبیاری بهمنزلة
تلفات شناخته میشود ،جبران شود .وضعیت کنترل شوری
خاک در سیستمهای آبیاری مطالعهشده (جز آبشویی
اندازهگیریشده) و مقایسة آن با مقدار آبشویی مورد نیاز
محاسبهشده ،بیانگر آبشویی بیش از نیاز است (جدول،2
سطر )10که دلیل آن اعمال عمق زیاد آبِ آبیاری است.
بنابراین ،میتوان آن را بهمنزلة آبشویی غیرمفید در نظر گرفت.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد که در همة سیستمهای آبیاریِ
بررسیشده عمق آب آبیاری از کمبود رطوبتیِ خاک بسیار
بیشتر بوده است (جدول ،2سطر ،)4که این وضعیت نشاندهندة
مدیریت ضعیف در سیستمها و درنتیجه راندمان بسیار پایین
است .این وضعیت با اعمال عمق آب ورودی با توجه به کمبود
رطوبت خاک و نیاز آبیِ گیاه در هر مرحله از رشد و همچنین
نیاز آبشویی مورد نیاز قابل حل است و اعمال این مدیریت در
سیستمهای آبیاری بارانی نسبت به سطحی عملیتر است .مقدار
رواناب در سیستم سطحی جویچهای بررسیشده در مرحلة دوم
ارزیابی کمتر از مرحلة اول است (جدول ،2سطر )5که علت آن
میتواند عمق آب آبیاری کمتر (جدول ،2سطر )4و توسعة ریشة
گیاه در مرحلة دوم باشد .بهرغم عمق آبیاری زیادتر از نیاز آبی

گیاه در سیستمهای بارانی ،به دلیل اعمال شخم عمود در جهت
شیب زمین ،رواناب در این سیستمها وجود نداشت.
تلفات تبخیر و بادبردگی در سیستم عقربهای با آبپاش
متحرک نسبت به سایر سیستمها کمتر بوده و حتی در مرحلة
دوم از طول رشد این مقدار به صفر رسیده است (جدول،2
سطر .)11دلیل آن این است که در سیستم یادشده آبپاشها در
ابتدا در فاصلة ثابتی از زمین قرار داشتند و با رشد گیاه ،آنها
در راستای عمودی به سمت باال جابهجا و در سطح کانوپی گیاه
قرار میگرفتند تا تلفات تبخیر و بادبردگی به مقدار ناچیزی
(صفر) برسد .از آنجا که تلفات تبخیر و بادبردگی جزء تلفات
غیرمفید در سیستمهای بارانی محسوب میشوند ،این کار
میتواند روشی مدیریتی در جهت حفظ آب باشد .بیشترین سهم
تلفات تبخیر و بادبردگی مربوط به سیستم خطی است که مقدار
آن در مرحلة اولیة رشد گیاه بیشتر است .دلیل آن میتواند
ارتفاع زیاد آبپاشها از سطح کانوپی (جدول )1و تأثیر
پارامترهای هواشناسی باشد.
ارزيابی سيستمهای آبياری با مفاهيم کالسيک و جديد راندمان
الف) راندمان کالسيک

راندمان کالسیک در سیستمهای آبیاری مطالعهشده ارزیابی شد.
جدول 3وضعیت ارزیابی سیستمها با مفهوم کالسیک راندمان را
نشان میدهد .برای سیستم سطحیـ جویچهای راندمان بسیار
پایینی برای هر دو مرحله بهدست آمده ( 5/9و  27/8درصد) که
مقدار آن برای مرحلة اول تقریباً یکپنجم راندمان آبیاری در
مرحلة دوم است .کمبود رطوبتی خاک در مرحلة اول ارزیابی،
حدود 250متر مکعب بر هکتار بوده است (جدول )2و این در
حالی است که آب ورودی به جویچه در این مرحله  4226متر
مکعب بر هکتار بوده که این مقدار با توجه به عمق ریشة کم در
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آب «خی» بردارد و اینگونه تصور میشود که اگر این کار
صورت نگیرد ،گیاه بهخوبی سبز نمیشود و نتیجة مورد
انتظارشان حاصل نمیشود.

مراحل اولیة رشد بسیار زیاد است .در مرحلة اول رشد ،نحوه و
مدیریت آبیاری توسط کشاورزان و آبیاران در منطقة مطالعهشده
بر این اساس است که آب ورودی به شیار زمانی قطع میشود
که آب یا خیسی در مرکز پشته ظاهر شود و بهاصطالح محلی

جدول  .2پارامترهای بيالن آب آبياری اندازهگيریشده و محاسبهشده در سيستمهای آبياریِ مطالعهشده

شمارة
سطر

نوع سیستم

سطحیـ جویچهای

عقربهایـ آبپاش
ثابت

عقربهایـ آبپاش
متحرک

کالسیک ثابت

خطی

1

مرحلة رشد

اوایل

اواسط

اوایل

اواسط

اوایل

اواسط

اوایل

2

ارتفاع گیاه
)(cm
SMD
)(m3/ha

20

150

10

122

10

120

13

اواسط
-150
120

250

841

112

336

111/2

417

113/4

441

312/4

حجم آب
ورودی

4226

3024

323

241/8

400

885

965

967

915/5

3
4

اوایل

اواسط

60

200
702/9
915/6

3

)(m /ha

5
6
7
8
9
10
11

رواناب

1134

974

0

0

0

0

0

0

0

0

2842/1

1209/2

178

0

228/8

343

501/6

409

492/5

167/1

0/88

0/87

0/95

0/93

0/8

0/8

0/56

0/56

0/77

0/77

1/1

1/4

1/04

1/04

1

1/6

0/7

0/9

1/2

1/5

محاسبهشده

0/11

0/11

0/12

0/12

0/1

0/1

0/07

0/07

0/09

0/09

اندازهگیریشده
تلفات تبخیر و
بادبردگی

0/19

0/14

0/22

0/22

0/19

0/11

0/19

0/14

0/15

0/11

-

-

33

0

60

125

350

117

110/5

45/6

)(m3/ha

نفوذ عمقی
)(m3/ha
ECi
)(dS/m
ECd
)(dS/m
LR
LR

3

12

)(m /ha
(m3/ha) ETa

249/9

840/8

112

در سیستم عقربهای با آبپاش متحرک ،راندمان کالسیک
در مرحلة اول (34/7درصد) نسبت به راندمان قابل انتظار از
سیستمهای بارانی بسیار پایینتر بود (جدول )3که بیانگر
مدیریت بسیار ضعیف است .همانطور که مشاهده میشود ،در
مرحلة اول 178 ،متر مکعب بر هکتار تلفات نفوذ عمقی وجود
دارد که این مقدار را میتوان با مدیریت صحیح بسیار راحتتر از
سیستمهای آبیاری سطحی کنترل کرد .یکی از اهداف اصلی در
توسعة این سیستمها کاهش تلفات ،بهخصوص تلفات نفوذ
عمقی نسبت به سیستمهای سطحی ،است .اما همانطور که در
عمل مشاهده میشود ،این تلفات باز هم وجود دارند .در این
سیستمها ،اگر با توجه به کمبود رطوبتیِ خاک و دورة رشد گیاه
عمق آبیاری محاسبه و اعمال شود ،میتوان اینگونه تلفات را،
که بیشتر در مراحل اولیة دورة رشد بهدلیل عمق توسعة ریشة

241/8

111/2

417

113/4

441

312/4

702/9

کم وجود دارند ،تا حد امکان کاهش داد و حتی به صفر رساند.
در ارزیابی مرحلة دوم ،همانطور که مشاهده میشود ،راندمان با
توجه به نداشتن تلفات تبخیر و بادبردگی به صد درصد رسیده
است ،اما با توجه به کمبود رطوبتیِ خاک میتوان نتیجه گرفت
عمق نفوذیافته نتواسته کمبود رطوبتی خاک را تأمین کند که
باز هم بیانگر ضعف مدیریت سیستم است.
در سیستم عقربهای با آبپاش ثابت ،در هر دو مرحله
راندمان پایینی برای سیستم بهدست آمد ( 27/8و  47/1درصد)
(جدول .)3در مرحلة اول ،عمق آبیاری در حدود چهار برابر
کمبود رطوبتی خاک اعمال شده است که بیش از نصف آن
صرف تلفات نفوذ عمقی و حدود 15درصد آن صرف تلفات
تبخیر و بادبردگی بهدلیل ارتفاع زیاد آبپاشها از سطح کانوپی
گیاه (جدول )1شده است .همچنین ،در مرحلة دوم ،بیش از
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بارانی مطالعهشده ،انتظار میرود در این سیستمها رواناب هم
وجود داشته باشد ،اما فاروبندی (جوی و پشته) خاک در جهت
عمود بر شیب زمین موجب شده بود رواناب در فارو حرکت کُند
و از مزرعه خارج نشود .این کار باعث افزایش فرصت نفوذ و به
تبع آن افزایش نفوذ عمقی میشود (جدول .)2

نصف عمق آب ورودی صرف تلفات نفوذ عمقی و تبخیر و
بادبردگی شده است.
در سیستم خطی ،راندمان در هر دو مرحله نسبت به سایر
سیستمهای بارانی کمتر است؛ به گونهای که مقدار آن در مرحلة
اول بسیار پایین و 11/8درصد است (جدول )3که از دالیل آن
میتوان به عمق آب آبیاری بسیار بیشتر از کمبود رطوبتی
خاک ،تلفات تبخیر و بادبردگی بسیار زیاد بهدلیل ارتفاع بیش از
حد آبپاشها از سطح کانوپی و تلفات نفوذ عمقی در حدود نصف
عمق آب آبیاری اشاره کرد .در سیستم کالسیک ثابت با آبپاش
متحرک ،وضعیت بهتری از راندمان ،بهخصوص در مرحلة دوم،
بهدست آمد (جدول )3که دلیل آن میتواند بهکاربردن عمق آب
آبیاری متناسب با کمبود رطوبتی خاک باشد که به تبع آن به
کاهش تلفات نفوذ عمقی منجر شده است.
با توجه به عمق آب آبیاری زیاد ،در همة سیستمهای

ب) مفهوم راندمان جديد

در جدول ،4سهم مفید تلفات و مقادیر  Erیا  Rبرای
سیستمهای آبیاری مطالعهشده ارائه شده است .ترم  Rبیانشده
در راندمان مؤثر همان مفهوم ترم  Erدر راندمان خالص را دارد
که میتوان هر دو را برابر یکدیگر خواند .براساس نتایج
بهدستآمده مقدار  Erیا  Rدر سیستمهای آبیاری بررسیشده
در مرحلة اول رشد ،در بازة 10ـ 44درصد و در مرحلة دوم رشد
در بازة 16ـ 62درصد است که بیشترین مقادیر آن در هر دو
مرحلة ارزیابی به سیستم آبیاری سطحی جویچهای مربوط است.

جدول  .3ارزيابی سيستمهای آبياری با مفاهيم کالسيک و جديد

راندمان سیستم (درصد)
مفاهیم
راندمان

کالسیک
خالص
مؤثر

سطحیـ جویچهای

عقربهایـ آبپاش
متحرک

عقربهایـ آبپاش ثابت

کالسیکـ آبپاش
متحرک

خطی

مرحلة 1

مرحلة 2

مرحلة 1

مرحلة 2

مرحلة 1

مرحلة 2

مرحلة 1

مرحلة 2

مرحلة 1

مرحلة 2

5/9
47/1
10

27/8
72/7
50/5

34/7
49/2
40/6

100
100
100

27/8
40/4
31/8

47/1
58/8
53/4

11/8
21
13

45/6
54/3
50

34/1
46/2
38/8

76/8
87
85/6

جدول .4سهم مفيد تلفات و مقدار  Erبرای سيستمهای آبياری مطالعهشده

سیستمهای ارزیابیشده
سطحیجویچهای
پارامتر

حجم کل تلفات ()m3/ha
حجم مفید تلفات ()m3/ha
)Er=R (%

عقربهایـ آبپاش
متحرک

عقربهایـ آبپاش ثابت

کالسیکـ آبپاش
متحرک

خطی

مرحلة
1

مرحلة
2

مرحلة
1

مرحلة
2

مرحلة
1

مرحلة
2

مرحلة
1

مرحلة
2

مرحلة
1

مرحلة
2

39/58
1733/2
44

2183/2
1358/1
62

211
47
22

0
0
0

288/8
50/5
17

468
103/5
22

851/6
89/1
10

526
84/6
16

603
110/3
18

212/7
94
44

مقادیر راندمان خالص سیستمهای آبیاری بررسیشده در
مرحلة اول رشد در بازة 21ـ 49/2درصد و در مرحلة دوم رشد
در بازة 54/3ـ 100درصد است که بیشترین تفاوت آن نسبت به
مقادیر راندمان کالسیک در هر دو مرحلة ارزیابی ،به سیستم
آبیاری سطحیـ جویچهای مربوط است ( 41/2و  44/9درصد
افزایش بهترتیب در مرحلة  1و  2ارزیابی) .همانطور که قبالً
توضیح داده شد ،مفهوم جدید راندمان همة تلفات موجود در

مفهوم کالسیک را تلفات نمیداند و بر این اصل استوار است که
آبی که دوباره استفاده شود ،تلفات محسوب نمیشود.
مقادیر راندمان مؤثر سیستمهای آبیاری بررسیشده در
مرحلة اول رشد در بازة 10ـ 40/6درصد و در مرحلة دوم رشد
در بازة 50ـ 100درصد است که بیشترین تفاوت آن نسبت به
مقادیر راندمان کالسیک در مرحلة اول ارزیابی به سیستم
عقربهای آبپاش متحرک و در مرحلة دوم ارزیابی به سیستم
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آبیاری سطحی جویچهای مربوط است ( 5/9و  22/7درصد
افزایش بهترتیب در مرحلة اول و دوم ارزیابی).
نتایج بهدستآمده در جدول  3نشان میدهد که در همة
سیستمهای آبیاری بررسیشده و در هر دو مرحلة ارزیابی،
مقادیر راندمان مؤثر نسبت به راندمان خالص کمتر است که این
تفاوت از نظر ریاضی قابل اثبات و تأیید است .با استفاده از رابطة
 9و با بازنویسی روابط  3و  ،4روابط  10و  11بهدست میآید.
BLoss
Er R
(رابطة )9
O
NET BLoss
NE
(رابطة )10
I
NET
EE
(رابطة )11
I BLoss
در روابط  9تا  BLoss ،11تلفات مفید است .از نظر
ریاضی ،در شرایطی که مقدار تلفات مفید صفر است یا در
شرایطی که مقدار تلفات مفید برابر با تلفات کل است (مقدار Er
یا  100 Rدرصد است) ،مقدار عددی راندمان خالص و راندمان
مؤثر برابر میشود که البته امکان برقراری این شرایط در
سیستمهای آبیاری در عمل بسیار کم است .در حالت اول ،مقدار
راندمان خالص و مؤثر با راندمان کالسیک برابر است و در حالت
دوم مقدار راندمان خالص و مؤثر  100درصد میشود .نتایج
بهدستآمده در جدول  3نشان میدهد که تفاوت راندمان خالص
و راندمان مؤثر در سیستم آبیاری سطحیـ جویچهای بسیار
چشمگیر است ،به گونهای که  37/1و  22/2درصد تفاوت
بهترتیب در مرحلة اول و دوم ارزیابی بهدست آمده است .در این
سیستم آبیاری ،تفاوت مقادیر راندمان کالسیک و راندمان خالص
در مرحلة اول و دوم ارزیابی بهترتیب  41/2و  44/9درصد بوده
است و این در حالی است که تفاوت مقادیر راندمان کالسیک و
راندمان مؤثر در مرحلة اول و دوم ارزیابی بهترتیب  4/1و 22/7
درصد بوده است .نتایج بهدستآمده در جدول 2نشان داد که در
سیستم سطحیـ جویچهای در هر دو مرحلة ارزیابی مقدار آب
آبیاری ورودی بسیار زیادتر از نیاز آبی بوده است و مقدار تلفات
کل و مفید در مقایسه با مقدار آب ورودی درخور مالحظه است
(جدول .)4با توجه به بیان ریاضی روابط  10و  ،11چنانچه
مقدار تلفات مفید در مقایسه با آب آبیاری ورودی درخور
مالحظه باشد ،راندمان خالص و مؤثر تفاوت زیادی با یکدیگر

خواهد داشت .در چنین وضعیتی ،راندمان مؤثر همزمان با
لحاظکردن مفهوم استفادة مجدد از تلفات مفید ،بیان صریحی
در مورد مناسب بودن یا نبودن مدیریت آبیاری در مزرعه دارد
که بهخوبی نامناسببودن نحوة انجامدادن آبیاری در سیستم
آبیاری سطحیـ جویچهای را نشان داده است .این در حالی است
که راندمان خالص فقط مفهوم استفادة مجدد از تلفات مفید در
مقیاس مکانی بزرگتر از مزرعه را لحاظ کرده است و ضعف
انجامدادن آبیاری در مزرعه را بیان نکرده است.
مقادیر راندمان مؤثر سیستمهای آبیاری بارانی بررسیشده
(جدول )3نشان میدهد که بهرغم لحاظکردن درصد تلفات
مفید در محاسبة راندمان ،همچنان مقادیر راندمان این
سیستمها مطلوب و رضایتبخش نیست که نشاندهندة مدیریت
بسیار ضعیف این سیستمهاست.
نتيجهگيری

نتایج ارزیابی با هر دو روش کالسیک و جدید نشان داد که
سیستمهای بارانیِ مطالعهشده به اعمال مدیریت صحیح آبیاری
در جهت استفادة بهینه از آب نیاز دارند .همانطور که مشاهده
شد ،در این پژوهش ،دو نوع سیستم آبیاری عقربهای وجود
داشت که در آنها نوع آبپاشها متفاوت بودند .میتوان نتیجه
گرفت که استفاده از آبپاشهایی که بتوانند متناسب با ارتفاع
گیاه بهصورت عمودی جابهجا شود و از تلفات تبخیر و
بادبردگی ،بهخصوص در اوایل رشد گیاه ،جلوگیری کنند ،از
جمله اقدامات مدیریتی در جهت کاهش تلفات آب در
سیستمهای آبیاری بارانی است .در همة سیستمهای آبیاری
بررسیشده ،مقادیر راندمان مؤثر نسبت به راندمان خالص کمتر
بهدست آمد و این تفاوت در شرایط افزایش تلفات آب در
سیستم آبیاری فزونی مییابد .مفهوم راندمان مؤثر نشان داد که
با لحاظ مفهوم استفادة مجدد از تلفات مفید ،بیان صریحی
دربارة مناسب بودن یا نبودن مدیریت آبیاری در مزرعه دارد؛
درحالیکه مفهوم راندمان خالص ضعف انجامدادن آبیاری در
مزرعه را بیان نمیکند .از نکات بارز در این پژوهش میتوان به
تحلیل کمی و کاربردی مفاهیم ارائهشده در مقایسه با تحقیقات
گذشته اشاره کرد؛ بدینصورت که در تحقیقات گذشته عمدتاً
به تئوری مسئله و مفاهیم پرداخته شده است.
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