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 چكيده

 روش اين در .شودمي محسوب مكانيزه كشاورزی توسعه برای روش سازگارترين و نيتر متداول ایجويچه آبياری سطحي، آبياری یها روش ميان از

روش عمقاي  نفاو   و روانااب  كاهش و آب توزيع يكنواختي و كاربرد راندمان افزايش برای و است ثابت و يكنواخت هاجويچه طولي شيب عموماً آبياری
منظاور بررساي    باه   .است برداریبهره دوره در خاص تجهيزات بردن كار به نيازمند همگي كه رود يم كار به دبي كاهش و موجي آبياری همچون هايي
های  ای نيشكر، آزمايشي به صورت كرت بر راندمان و يكنواختي توزيع آب آبياری جويچه سيلتي در بافت خاک رسي دبي ورودیشيب طولي و  متقابلاثر

اجارا گرديادف فااكتور اصالي      يسلمان فارسدر كشت و صنعت  1396های كامل تصادفي با چهار تكرار در تابستان سال  شده در قالب بلوک يک بار خرد
 ,Q1.5, Q2) هيا بر ثانليتر  5/1و  2، 5/2در سه سطح  یورود يدب( و فاكتور فرعي S0.2, S0.4, S0.6) در هزار 2/0و  4/0 ،6/0 در سه سطح يطول بيش

Q2.5 )دار شد و تيمار معنيزمان پيشروی آب  بودف نتايج نشان داد كه اثرمتقابل دو فاكتور، در شاخص (Q2.5 ) حاازز رتهاه برتار     يطول بيشدر سطح سه
 يدبفزايش ابا دار شدف  اثر متقابل در دو فاكتور معني ،يكنواختي توزيع آبدار نشده استف در شاخص راندمان كاربرد آب اثرمتقابل معني استف در شاخص

ولاي در ديگار تيمارهاا،     درصد بدسات آماد،   87 زانيبه مطور متوسط ليتر بر ثانيه در سه سطح شيب باالترين يكنواختي توزيع آب به (Q2.5) به یورود
، رانادمان كااربرد و   (Q1.5ی )ورود يدبا فااكتور فرعاي    و( S0.6) طاولي  شايب تيمار فاكتور اصلي  ف دراستقهول باالتر  يكنواختي توزيع آب از حد قابل

مطلاوب   و يكنواختي توزيع آب راندمانبدليل دارا بودن مذكور  ورودی و دبيطولي شيب  كهدست آمد درصد به 82و  85 بيبه ترتيكنواختي توزيع آب 
 دفنباش ميقابل توصيه  ،ای اراضي نيشكر جنوب اهواز در سيستم آبياری جويچه
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شايوه   نيتار  جيرا حال عين در و ترين قديمي سطحي آبياری روش
در  پاايين  رانادمان  و يكناواختي  اساتف عاد    دنياا  سراسار  در آبيااری 
 آبياری است روش اين رايج مشكالت جمله از سنتي آبياری های روش

 مانناد  ماديريتي بهيناه   های روش اجرای با روش اين كارايي افزايش.

 اسات  پاذير  امكاان  انيا قطاع جر  زمان و یورود يدب صحيح انتخاب
(Elliott et al., 1983ف) شاركت  گانههفت یواحدها یشكرين مزارع 

 83/1 چاه يجو عرض با و بسته انتها یاچهيجو روش با شكرين توسعه
 مشاكالت  ليا دل باه ف شاوند يما  یاريا آب یمتر 250 طول به و یمتر
 و چهيجو يطول بيش يكنواختيريغ طهعاٌ و آن يكنواختيريغ و حيتسط
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 و هاا چهيبه جو یورود دبيمزبور با شدت  بيكامل ش يخوانهم عد 
 يكناواخت ي كاه  شوديم باعث مزارع، خاک بافت با آنها يخوانهم عد 
 عيا توز يكنواختي جهينت در و نشده نيتأم هاچهيجو طول در آب عيتوز
ی  هاای اخيار، در زميناه    در سالف ابدييم كاهش كاربرد راندمان و آب

تاوان   های زيادی حاصل شده است كه ماي  ای پيشرفت آبياری جويچه
دار )هيادروفلو ( در ايان روش    هاای دريچاه   به سهولت استفاده از لوله

هازار هكتاار از    100آبياری اشاره كردف اين روش، در ساطح بايش از   
قاارار  مورداسااتفادهاراضااي زياار كشاات نيشااكر در اسااتان خوزسااتان 

هاا   رغم تجهيز و نوسازی اراضي، اين كشات و صانعت   گيرندف علي مي
 یهاا  زه آببازده آبياری و توليد حجم زياادی از   بودن نييپامتهم به 

كشاورزی هستندف بنابراين، اعمال مديريت صاحيح آبيااری باا هاد      
جويي در مصر  آب و افزايش عملكرد نيشكر از اهميت خاصي  صرفه

 گانههفت یواحدها یشكرين مزارع ف(New L, 1971) برخوردار است
 چهيجو عرض با و بسته انتها یاچهيجو روش با شكرين توسعه شركت

 مشاكالت  ليا دلبهف شونديم یاريآب یمتر 250 طولبه و یمتر 83/1
 و چهيجو يطول بيش يكنواختيريغ طهعاٌ و آن يكنواختيريغ و حيتسط

 ياري و زهكشي ایران آب نشریه

 329-337. ص ،1398تير  -، خرداد 13جلد ، 2شماره

Iranian Journal of Irrigation and Drainage 

No. 2, Vol. 13, Jan.-Jul. 2019, p. 329-337 



 1398تير  -خرداد ،  13، جلد  2، شماره نشریه آبياري و زهكشي ایران      330

 هاا چهيجو به یورود انيجر شدت با مزبور بيش كامل يخوانهم عد 
 يكنواختي كه شوديم باعث مزارع، خاک بافت با آنها يخوانهم عد  و

 عيا توز يكنواختي جهينت در و نشده نيتأم هاچهيجو طول در آب عيتوز
در كشات و صانعت    يقا يتحقف اباد ييما  كاهش كاربرد راندمان و آب

نتايج نشان داد كه يكنواختي  شد ونيشكر اما  خميني )شعيهيه( انجا  
 از متأثر ها چهيجو در آب توزيع يكنواختي آن پي در و رطوبتيپروفيل 

 زماان  و)دباي   مصارفي  آب مقادار  و هاا  چاه يجو كف شيب عامل دو
 81 - 95 بين ها چهيآب در جو توزيع يكنواختي راندمانف است( آبياری

 يدبا  در تحقيقاي اثار   .(1377آل كثير و همكااران ) شد،  درصد اعال 

 را در نيشاكر  ای جويچاه  آبياری در خاک نفو پذيری بر ورودی انيجر

 كه با داد نشان نتايج و گرفتقرار بررسي مورد اميركهير و صنعت كشت

تجمعاي  نفاو    ثانياه،  بار  ليتار  5/1 به 1 از ورودی جريان دبي افزايش
 ثانياه،  بر ليتر 2 به 1 از ورودی انيجر يدب افزايش با و درصد 42/29

 متوساط  مقادار  كلاي  طاور  داشت و به افزايش درصد 65 تجمعي نفو 

 ديگر جويچه به ای جويچه از مختلف یها انيجر يدب در تغييرات نفو 

 آن باعاث  نگارفتن  نظار  در و بوده توجه قابل كه است درصد 23/25

)ملكاي و   شاود  ماي  مزرعاه  در يكناواختي  توزياع  و رانادمان  كااهش 
 در خاک در آب نفو  توزيع الگوی بر شيب نوع ثأتيرف (1383همكاران،

 شايب  با تيمار كه داد نشان ف نتايجاند كرده بررسي راای جويچهآبياری 

 بيشاتر باود   نفاو   و توزيع تر يكنواخت الگوی دارای (مقعر )كند شونده
 بافات  در جويچاه  متغير يطول بيش تأثير(ف 1390)بخشي و همكاران،

 سيساتم  در آب توزياع  و يكنواختي كاربرد راندمان بر لو  سيلتي خاک

 تيمار كه داد نشان و نتايج گرفت قرار بررسي مورد ای را جويچه آبياری

 73 آب يكنواختي توزيع و كاربرد راندمان با شونده( )كند شيب مقعر با

نوری است ) يكسان بوده مديريت تحت شاهد تيمار از بهتر درصد 92 و
ف تحقيقاي باا هاد  ارزياابي وضاعيت      (1393همكاران،زاده ازي و اما 

هاای   ای، شناخت نقاط ضعف و روش موجود و مديريت آبياری جويچه
بههود مصار  آب در اراضاي تحات كشات نيشاكر خوزساتان اجارا        

طور  اندف نتايج نشان داد كه بازده كاربرد در مزارع مورد مطالعه به نموده
آب در همه مزرعاه تحات    و يكنواختي توزيع درصد بود 5/42متوسط 

درصد باودف تلفاات آب در مزرعاه     92مطالعه زياد و متوسط آن حدود 
ف (1395)عهاسي و شيني دشتگل،  طور عمده ناشي از نفو  عمقي بود به

ای باا   های عملكارد آبيااری جويچاه    تحقيقي با هد  ارزيابي شاخص
ای  يچاه دار در مقايسه باا آبيااری جو   اتيلن سوراخ پوشش نيمه لوله پلي

پاووهش   اين دف درشای اجرا  معمولي در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه
 كااركرد  زمان مدت و كف شيب ،لوله مين از عهوری دبي ميزان ارتهاط

و نتاايج   شد بررسي ها از سوراخ خروجي آب حجم با مقايسه در سيستم
 62/2است كه شيب  زماني يكنواختي توزيع آب، بهترين نشان داد كه

 كااركرد  زماان  مادت  و روانااب  برابر دباي  31/3ورودی  دبيدرصد، 

)صااالحي و  باشااد پيشااروی براباار زمااان  67/3نيااز  سيسااتم

در مطالعات ميداني با هد  بررسي تغييارات حجام   ف (1396همكاران،
آبيااری، كاااربرد كااود و شاايب در كشات  رت بااا اسااتفاده از آبياااری   

الكاو ، در شامال    رسي در منطقه شيهين ای در يک خاک لومي جويچه
، 90/8 زانيا باه م مصر انجا  شد و نتايج نشان داد كه عملكارد  رت  

 35/5درصااد و حجاام  05/0درصااد در شاايب جويچااه  74/5و  39/0
 71/10درصااد و حجاام  1/0مترمكعااب در هكتااار نسااهت بااه شاايب 

مترمكعب در هكتار افزايش يافتف همچنين عملكرد  رت در اساتفاده  
ميزان پيشروی آب در جويچه بيشتر از تيماار  از كود در زمان يک دو  

ف در تحقيقي با هد  ارزياابي اثارات   (Amer et al., 2017) بودديگر 
ي آبياری و عملكارد  آيآبياری بر كار انيجر يدبشيب، طول جويچه و 

 200نيشكر در اتيوپي انجا  شد و نتايج نشان داد كه اثر متقابل طول 
ب و عملكارد  آه يكناواختي توزياع   ليتر بر ثانيا  6متری و دبي جريان 

درصد بارای كشات نيشاكر در اتياوپي توصايه       08/0بهتری و شيب 
ساازی پارامترهاای    بهيناه  مسائله ف (Assefa et al., 2017) شاود  ماي 

ای در تحقيقات زيادی مورد توجه محققان قرار  طراحي آبياری جويچه
 ای جويچاه  آبيااری  سازی بهينه خصوص ای در گرفته استف در مطالعه

 باا  فارساي  نيشاكر سالمان   صنعت و كشت در شده شرايط اجرا تحت

 و یورود يدب برای مختلف مقدار ، دهWinSRFRاز نر  افزار  استفاده
 دبي به نزديک ها آن كه مقادير جويچه شيب برای مختلف مقدار چهار

 شد گرفته نظر در بود صنعت نيشكر و كشت در شده اجرا های شيب و

 بااالترين  آوردن دسات  هب شيب جويچه برای ورودیترين دبي  بهينه.

 دسات آماد   هبا  صنعت نيشاكر  و كشت در شده اجرا در شرايط راندمان
در مطالعه ديگاری، در جهات افازايش     ف(1389)مريد نواد و همكاران،

 ای نيشاكر، تعياين   راندمان و يكنواختي توزيع آب در آبياری جويچاه 

در اراضاي مازارع    ای جويچاه  طراحي آبيااری  پارامترهای بهينه مقادير
ماورد انجاا  گرفات و     WinSRFRنيشكر جنوب اهواز توسط مادل  

 اميركهيار  صانعت  و كشت مزارع آبياری برای تحقيق، نتايج اين طهق

)قهرماان ناواد و    دسات آماد   هب انتها بسته برای جويچه گزينه بهترين
 بار سازی آبياری سطحي  منظور بهينه در تحقيقي به ف(1395همكاران، 

انجاا    SIRMODآبياری و هندسي جويچه با مدل  یرهايمتغ اساس
های مورد آزمايش با بافت خاک  ت و نتايج نشان داد كه در جويچهفگر

ليتر بر ثانيه  2/1درصد با انتخاب دبي  100، با كفايت آبياری يلو  شن
رد بدقيقه، يكنواختي توزيع آب و راندمان كار 170و زمان قطع جريان 

 درف (1396و همكااران، طالتپه )آزاد  باشد درصد مي 60و  84ترتيب  به
 یورود يدبا  ليا دل به نيشكر زراعت در آب باالی مصر  حاضر حال

 رانادمان  بودن نييپا و چهيجوطولي  بيبا ش خوانهم ريغ و نامناسب
 تاا  دهاد ماي  ما به را امكان اين آب، عيتوز يكنواختيريغ و آب كاربرد
 دساتكاری  خصاوص  نيا ا در رگذاريتأث عوامل يبرخ ميزان در بتوانيم
 دوره ياک  بارای  مصارفي  آب زانيا م كنترل لذا م؛ييبنما يتوجه قابل
 افازايش  طرياق  از آب مديريت در الز  یكارهاراه ارازه و نيشكر رشد

 نيا ا درف است ضروريات از آب مصر  راندمان و آب عيتوز يكنواختي
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مختلف در  یورود یهايمتفاوت، دب طولي یهابيش جاديا با ق،يتحق
 و تيريماد  یطاور  انيا جر يكيدروليا ه طيشارا  عمالٌ ،نيشكر ياراض
 در را یبهتار  آب عيا توز يكنواختيو راندمان كاربرد تا  شوديم ميتنظ

 نيتار تعيين مطلاوب  ق،يهد  از اين تحق .يمباش داشته چهيجو طول
 شيباا بافات خااک جهات افازا      خاوان هم یورود يدب و يطول بيش

اراضاي   یاچاه يجو یاريا آب در آب عيا توز يكنواختيو راندمان كاربرد 
 ف نيشكر جنوب اهواز انجا  شد

 

 ها  مواد و روش

در يكاي از مازارع    1395-1396پووهش حاضر در ساال زراعاي   
كه يكاي   يسلمان فارس)آيش( كشت و صنعت نيشكری  بدون كشت

 خوزساتان  گانه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانهياز واحدهای هفت
 14000 حادود  در صانعت  و كشات  ايان  ف وسعتآمد دربه اجرا  است،
 كانال، بقيه و هزار هكتار 12 آن اراضي خالص مساحت كه است هكتار

 كشات  آن هكتاار  10000 سااالنه  كه استكارخانه  و جاده، ساختمان

منطقااه   .است مجدد كشت و آيش حال در آن هكتار 2000و  شودمي
استف كشات و صانعت   خشک  گر  و نيمه دارای اقلايمآزماايش مورد 

 كيلومتری جنوب اهواز واقع شاده اسات كاه از    45در  يسلمان فارس

اهاواز   جاده به شرق از و خزاعي دعهل نيشكر و صنعت كشت به شمال
 فارسي سلمان نيشكر صنعت و موقعيت كشت شودفمي محدود آبادان -

(، 1شاماره )  شاكل  در آن پيراماون  نيشاكر  توسعه هایبه طرح نسهت
 استف شده داده نشان

 

 
 .اطراف هایصنعت و کشت به نسبت فارسی سلمان نيشكر صنعت و کشت موقعيت -1 شكل

 
 مشخصات بافت خاک و جرم مخصوص ظاهری در سه عمق -1جدول 

 (cm) عمق فیرد
 یزراع تيظرف

 )درصد(
 خاک بافت شن لتيس رس (g/cm3) یمخصوص ظاهر جرم

 يلتيس يرس 03/15 87/42 10/42 48/1 36/21 30-0 1

 يلتيس يرس 73/13 17/42 10/44 52/1 58/21 60-30 2

 يلتيس يرس 73/12 87/42 77/44 62/1 79/21 60- 90 3

 يلتيس يرس 71/13 63/42 66/43 54/1 57/21 0- 90 نيانگيم

 
از  های فيزيكي خاک، قهل از شاروع آزماايش  برای تعيين ويوگي

متاری   ساانتي  60-90و  30-60 ،0-30مزرعاه در ساه عماق     خاک
برداری خااک   های خاک تهيه شدف برای تهيه نمونه از مته نمونه نمونه
های فيزيكي خااک مزرعاه   ( استفاده شدف نتايج مربوط به ويوگي1)آگر

 ( ارازه شده استف1شماره )در اعماق مختلف، در جدول 

                                                           
1- Auger 

هاای   صورت كارت  ( به2ق شكل )بعمليات صحرايي آزمايش مطا
يک بار خرد شده در قالب طرح بلوک كامل تصادفي باا چهاار تكارار    

 در 2/0و 4/0 ،6/0 در ساه ساطح   طولي شيبانجا  شدف فاكتور اصلي 
، 5/2در سه سطح  ورودی ( و فاكتور فرعي دبي,S0.4, S0.6 S0.2) هزار

ای  جويچاه  یاستف روش آبيار( Q2.5 Q1.5, Q2,) هيبر ثانليتر  5/1و  2
هاا   وارد جويچاه  دار چاه يدرهاای   انتها بسته بود كه آب از طريق لوله

شدف مزرعه مورد مطالعه دارای سيستم زهكشاي زيرزميناي اساتف     مي
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متار   ساانتي  183 عرض جوی و پشاته هاا  متر و  240ها  طول جويچه
هاا در تماا  تيمارهاا يكساان و ماديريت       چاه هندساه جوي  باشاندف  مي

 تيمارهاا  هيا بار كل سااعته در   6و مدت زمان آبيااری ثابات    يكنواختي
باا تهعيات از   اعمال شده  اعمال گرديدف در تما  تيمارها، شيب جويچه

انتخااب  و اجارا شاده در كشات و صانعت      شيب عمومي واحد زراعي
هااای  سااازی تيمارهااا و قهاال از برداشاات داده پااس از آماااده گردياادف

بارای تثهيات    يشيفرسا ريغصحرايي، يک دور عمليات آبياری با دبي 
هاای   وضعيت عمومي انجا  گرديدف قهال از انجاا  عملياات آزماايش    

متار   10ی  كوبي مسير طولي جويچه، به فاصله ای، با انجا  ميخ مزرعه
( 1)معادلاه   3تيا   WSC هاای   لاو  كوبي شد و دبي ورودی با ف ميخ
های صحرايي شاامل دباي ورودی، زماان     گيری و محاسهه، داده اندازه

  :(1375)اشرفي و همكاران، پيشروی و زمان پسروی سنجش گرديد
Q=0.00372× H2.63 (1          )                                          

متر و  برحسب سانتيمحل نصب اشل در فلو   ارتفاع آب درH كه 
Q  هاا،   ورودی بر حسب ليتر بر ثانيه استف در اين آزمايشدبي جريان

دبي ورودی در تما  طاول آزماايش ثابات نگاه داشاته شادف پاس از        
 )الياوت و واكار(  ای  هاای صاحرايي باه روش دو نقطاه     برداشات داده 

برآورد گرديدف الز  باه   (°𝑓و  a، kلوزيس ) -ضرايب معادله كوستياكف
لاوزيس در اساتفاده از    -ر است كه ارجحيات معادلاه كوساتياكو     ك

 های بيالن حجم توساط محققاين متعاددی باه اثهاات رسايد       معادله

 ,Elliot and Walker) و (Mostafazadeh, 1991(، )1387)اماداد، 

ها تأمين نياز آباي هايگ گيااهي هاد       چون در اين آزمايش .(1982
عمق آب مورد نياز )نياز خالص( براسااس   dnنهوده است، لذا در اينجا 

، جار  مخصاوص   (fc) يزراعا  تيا ظرفرطوبت قهل از آبياری، نقطاه  
عمق معادل توسعه ريشاه گيااه     drzبافت خاک مزرعه، ،(pb) ظاهری

در  یورود يدبا عمق ناخالص آب از ضارب   dgنيشكر لحاظ گرديد و 
هاای   محاسهه گرديادف بارای تعياين شااخص     انيقطع جرمدت زمان 

يكنواختي توزيع راندمان و  آب در مزرعه ارزيابي شامل راندمان كاربرد
 ( استفاده شد: 3( تا )2های ) آب از معادله

Ea =
dn

dg
× 100                                                           (2 )  

DU= 
 Zq

Z̅
× 100                                                            (3)  

: عماق خاالص   dn: راندمان كاربرد آب )درصد(، Eaها:  كه در آن
عمااق آب ورودی )نياااز ناخااالص(  :dgمتاار(،  آب مااورد نياااز )ميلااي

:متر(،  )ميلي Z̅  متار(  آب نفو  كرده در خاک )ميلاي متوسط عمق :Zq 
: DUمتر( و  )ميلي ميانگين عمق آب نفو  كرده در چارک پايين مزرعه

 راندمان يكنواختي توزيع آب )درصد( هستندف 

و مقايسااه  SASافاازار  تجزيااه و تحلياال نتااايج بااه كمااک ناار  
 انجا  شدف  LSDها به كمک آزمون  ميانگين

 

  
 مشخصات تيمارهای آزمایش -2شكل 

 

 نتایج و بحث 

فااكتور  دهد كه  ( نشان مي2نتايج تجزيه آماری مندرج در جدول )
در زمان پيشروی و يكناواختي توزياع آب اخاتال      يطول بيشاصلي 

 در تماا  صافات   یورود يدبفرعي  فاكتور ليووجود دارد،  یدار يمعن

اصالي و فرعاي در    فااكتور متقابال   وجود دارد، اثرداری اختال  معني
ود جا داری و اخاتال  معناي   آب يكنواختي توزيع آب و زمان پيشروی

 مشاهده نشدف یدار اختال  معنيدر راندمان كاربرد آب  ليدارد و
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 تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در آزمایش -2جدول 

 درجه آزادی راتييتغ منابع
 مربعات نيانگيم

 آب )%( عیتوز یكنواختی آب )%( کاربرد راندمان (قهيدق) یشرويپ زمان

 ns07/17  34/20**  4/1703* 3 تكرار
 ns36/50 **58/65  3/5004** 2  يطول بيش

 99/10 25/27 2/313 6 (الف) خطا
 58/252** 02/3283** 7/19690** 2 یورود يدب

 ns23/1 *91/22  7/849** 4 متقابل اثر
 32/6 61/0 7/71 18 (ب) خطا

 03/3 21/1 03/3 - (درصد) راتييتغ بيضر

 83 64 279 - ميانگين

 66/0 00/2 64/5 - اريمع انحرا

** ،*،  ns :فاست نشدن دار يمعن و درصد 1 درصد، 5 سطح در یدار يمعن بيترت به 

 

 آبزمان پيشروی 
و  یورود يدب، يطول بيش آب، اثر پيشرویزمان از نظر شاخص 

كمتارين   (ف2)جدول شد دار  ها در سطح يک درصد معني متقابل آن اثر
ميازان   باه ( Q2.5) یورود يدبا و ( S0.6) زمان پيشروی در تيمار شيب

رتهه نخست را به خود اختصااص داد، در  و  در جايگاه برتردقيقه  231
 5/2 یورود يدبدر يک سطح  (S0.2) ،(S0.4)شيب  حالي كه تيمارهای

در رتهه دو  و سو   قيقهد 252و  242 زانيبه م بيبه ترت هيبر ثانليتر 
 يطاول  بيشمتقابل  دهد كه اثرنتايج نشان مي (ف3 شكلقرار گرفتند )

 يدبا و  يطول بيشدار شده است يعني با افزايش معني یورود يدبو 
ها كاهش جويچه، سرعت جريان بيشتر و زمان پيشروی آب در یورود

پيدا كرده است و باعث يكنواختي بيشتر توزيع آب خواهد شدف كااهش  
 در شاودف تاأخير  ، زمان پيشاروی زيااد ماي   یورود يدبو  يطول بيش

 و ابتادا  بين نفو  فرصت اختال  افزايش به منجر پيشروی فاز تكميل
 عمقاي  توزياع  در عد  يكنواختي آن تهع به و گرددمي جويچه انتهای

 شدف  خواهد حاصل رطوبت

 

 
 شاخص زمان پيشروی آبدبی جریان ورودی در  × شيب طولی مقایسه ميانگين اثر متقابل -3 شكل

 

 راندمان کاربرد آب
سطح ياک   در یورود يدب از نظر شاخص راندمان كاربرد آب، اثر

دار  هاا معناي   متقابال آن  اثرو  يطول بيشاثر  ولي شد، دار معني درصد
 یورود يدبا و  يطاول  بيشمتقابل  دار نشدن اثر (ف معني2نشد )جدول

تأثير  یورود يدبو اثر  يطول بيش فاكتوربه اين معني است كه اثر دو 
آب ندارند و در حقيقت هار دو   راندمان كاربردو تداخلي در روند تغيير 

عهارت ديگر، دو فاكتور اصلي و  كنندف به فاكتور به موازات هم عمل مي

هماه   يطاول  بيشدر فاكتور اصلي ف فرعي روند تغييرات يكساني دارند
دار در باين  تيمارها در يک سطح قارار گرفتناد و هايگ تفااوت معناي     

-درصد باه  67/62، 58/63و  58/66تيمارها وجود نداشت و به ميزان 

در ف و در يک جايگاه قرار گرفتند است 4/0، 2/0و 6/0ترتيب در سطح 
درصاد   82به ميزان  (Q1.5) در تيمارورودی  بررسي فاكتور فرعي دبي
 58/61ترتيب  به( Q2.5) و( Q2)و در تيمارها  ،در رتهه نخست قرار دارد

دليال  باه (ف 4 شاكل درصد در رتهه دو  و سو  قرار گرفتناد )  25/49و 
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كناد،   ، راندمان كاربرد آب افزايش پيدا ميیورود يدباينكه با كاهش 
 يدبا باا كااهش    درصاد  82مسلم استف رسيدن به رانادمان كااربرد   

، مقدار حجم ناخالص ورودی كاهش پيدا كرده است و راندمان یورود
 و ناواد  ديا مر ج،ينتاا  باا  كهف كندكاربرد آب در مزرعه افزايش پيدا مي

 یاچاه يجو یاريا آب كااربرد  رانادمان  نيبااالتر  كاه (، 1389) همكاران

 5/1 كاه  يفارس سلمان صنعت و كشت در شده اجرا طيشرا در شكرين
 قهرماان  جينتاا  با نيهمچنف دارد يخوانهم آوردند، بدست هيثان بر تريل

 در آماده  بدسات  كاربرد راندمان نيباالتر كه(، 1395) همكاران و نواد
 يدبا  در ريا ركهيام یشاكر ين صنعت و كشت بسته انتها چهيجو یاريآب

  فدارد يخوانهم است، هيثان بر تريل 8/1 یورود
 

 
 مختلف راندمان کاربرد در سطح دبی ورودی  مقایسه ميانگين -4 شكل

 
 راندمان یكنواختی توزیع آب

آب، شاخصي است كه وضاعيت توزياع آب را در   يكنواختي توزيع 
 بيشا از نظر شاخص يكنواختي توزياع آب، اثار    دهدفمزرعه نشان مي

دار  در سطح يک درصد معني هامتقابل آن و اثر یورود يدباثر ، يطول
 يدبا فااكتور فرعاي    ،متقابال  (ف در مقايسه ميانگين اثار 2)جدول  بود

 ليتر بر ثانيه در هر سه سطح فاكتور اصلي شايب  5/2با سطح  یورود
و در رتهاه   درصاد  67/86و به طور متوسط به ميازان  طولي باال بوده 

ف كمتارين يكناواختي توزياع آب    اسات نخست نسهت به ديگر تيمارها 
فااكتور فرعاي    و (S0.2تيماار ) در  يطاول  بيشمربوط به فاكتور اصلي 

شكل ) است درصد 75/72كه به ميزان  تاس (Q1.5تيمار ) دبي ورودی
علت اين امر زياد باودن زماان پيشاروی آب در طاول جويچاه و       ف(5

، ميازان يكناواختي   اسات يكنواخت نهودن نفو  آب در طاول جويچاه   
 كااهش  فاسات توزيع آب اين تيمار نساهت باه ديگار تيمارهاا كمتار      

 يكنواختي توزيع آب نسهي است ولي مقادير شاخص يكنواختي همه 
قابل "عمومأ  كه درصد يكنواختي توزيع آب 67تيمارهای آزمايشي از 

 باا  فهساتند  بااالتر  Hart and Heermann, 1976).) نيسات،  "قهول
 ها چهيجو در آب توزيع راندمان كه(، 1377و همكاران ) ريكثآل ج،ينتا
آنهاا نشاان    جينتاداردف  يخوانهم كردند، گزارش درصد 81 - 95 از را

 هاا  چهيجو در آب توزيع يكنواختي و رطوبتي پروفيل يكنواختي كهداد 
 مقادار  و ها چهيجو شيب عامل دو از متأثر شكرين یاچهيجو یاريآب در
 طالتپهآزاد  جيبا نتا نيهمچن و است( آبياری زمان و)دبي  مصرفي آب

 درصاد  84، يكنواختي توزيع آب نمودند اظهار كه( 1396) ،و همكاران

بدسات آماد،    ليتر بر ثانيه، 2/1ای را با انتخاب دبي جويچهدر آبياری 
( كاه  1395همچنين با نتايج عهاسي و شيني دشتگل، ) خواني داردفهم

ای نيشاكر انجاا  دادناد و    در تحقيقي در مورد ارزيابي آبياری جويچاه 
نشان داد كه يكنواختي توزيع آب در همه مزرعه تحات مطالعاه   نتايج 

 خواني داردف، هماستدرصد  92ود زياد و متوسط آن حد
 

   گيری نتيجه

زمان پيشاروی آب باا مادت    نتايج نشان داد كه ميانگين شاخص 
و تيماار   (S0.6) يطاول  بيشا دقيقه در تيمار فاكتور اصالي   231زمان 

كمتارين زماان پيشاروی در باين     ( Q2.5) یورود يدبا فاكتور فرعاي  
فاكتور روی زماان پيشاروی   متقابل دو  تيمارها داراست كه نشانگر اثر

، زماان  یورود يدبا و ميازان   يطاول  بيشدار است و با افزايش معني
پيشروی آب كمتر شده و باعث توزيع مناسب يكنواختي آب در طاول  

دار ، معنيراندمان كاربرد آبشاخص اثرات متقابل  جويچه خواهد شدف
 رودی، دبي و(S0.6)نشده است ولي بيشترين راندمان كاربرد در شيب 

(Q1.5 )توزيع آب در تيمار درصد استف بيشترين يكنواختي 85ميزان به 
طاور  كاه باه   باشاد ماي طاولي   در سه سطح شيب (Q2.5دبي ورودی )

ورودی باه جويچاه كماک     افزايش دباي  فاستدرصد  67/86متوسط 
تار انجاا  شاود و در نهايات      كناد تااا مرحلااه پيشااروی ساريع     مي

بارای كه گاردد  توصيه ميف را باعاث گردديكنواختي بيشتر توزيع آب 
 با شيب ای نيشكرجويچه بررساي ديگار اثارات مثهات سيستم آبياری
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هاای مشاابهي در مازارع   متفاوت، آزماايش ورودی های و دبي طولي
نيشكر، باا خصوصايات متفااوت خااک )بافت( ديگر مزارع و در زمين 

 .كشت شده انجا  شود

 

 
 راندمان یكنواختی توزیع آب شاخصدبی جریان ورودی در  ×شيب طولیمقایسه ميانگين اثر متقابل  -5 شكل

 

 منابع 

ف طراحااي، ساااخت و  1375  ف حياادری،نف، عهاسااي،  اشاارفي،شف،
، دوماين كنگاره ملاي مساازل آب و خااک      WSCواسنجي فلو  
 .216 – 206كشور، تهرانف 

های ف انتخاب معادله نفو  مناسب با استفاده از معادله1387رف ف،امداد،  
دومين همايش ملي ماديريت   فایبيالن حجمي در آبياری جويچه

دانشكده مهندسي علاو    ماه، های آبياری و زهكشيف بهمنشهكه
 اهوازف دانشگاه شهيد چمران آب

 اشار   ،ف،جبهمانش  ،ف،سبشاارت  وف، ،رضاوردی ناواد  ،نف،طالتپه آزاد
سازی سيستم آبياری موجي بر اسااس   بهينه ف1396صدر الديني،عف

، مجلاه  SIRMOD متغيرهای آبياری و هندسي جويچه باا مادل  
 .166-151 :7.1.مديريت آب و آبياری

ف 1377افرف ،یولاد  ،اف ،یموساو  ،رف ور،يشاهر  ،نف ،يماكناال  ،جفر،يكثآل
 مختلف یهاو زمان ي)دب یاريمختلف آب آب ريكاربرد مقاد يبررس

 عملكارد  رشاد،  روناد  ،يرطوبت ليپروف یبررو( ماريت 9 در یاريآب
 یسار  ع،يوسا  ساطح  در شاكر ين شاهد  تيا فيك و محصول يينها

 عيو صانا  شكري،شركت توسعه ن يجهان یهاتازه و شكرين مقاالت
  0(ينيكشت و صنعت اما  خم ی)اداره مطالعات كاربرد يجانه

حف  باصاری،  ، مرادیفح ، طهاطهايي،فر  ، ی،نوری امامزاده ،فو بخشي،
ف تأثير نوع شيب جويچاه بار الگاوی توزياع آب در خااک،      1390

 ماه، تهريزف شهريور12-14دوازدهمين كنگره علو  خاک ايران، 

ف تاأثير  1393 حف سف هاطهاايي، ، طفو ، بخشاي، فر ف  ی،نوری اماامزاده 
شيب طولي متغير جويچه بر راندمان كاربرد و يكنواختي توزيع آب 

)مجله  ای، مجله علو  و مهندسي آبياریدر سيستم آبياری جويچه

 ف 9 -1 :4 .37 .علمي كشاورزی(

ف ارزيااابي و بههااود مااديريت 1395 عف شاايني دشااتگل، و   عهاسااي،
يه نشار  كشت نيشكر خوزستان، ای در اراضي تحتآبياری جويچه

 .121 - 109 .26.2/4.دانش آب و خاک

 يبررسا ف 1383 عف فع ،یناصار   ، بهازاد، ف، س برمندنسب، ،فع ملكي،
 ياراضا  در یاچاه يجو یاريا آب در نفاو   يزماان  و يمكاان  راتييتغ
 علاو   يمهندس دانشكده ،یدكتر دوره رساله اهواز، جنوب شكرين

 صفحهف145 اهواز، چمران ديشه دانشگاه آب،

 تعياين  ف1395 عف دشاتگل،  شيني سف، برومندنسب،  ،ف نواد، قهرمان

 توساط  ایجويچاه  طراحاي آبيااری   پارامترهاای  بهيناه  مقاادير 
 جناوب  نيشاكر  ماوردی: مازارع   مطالعاه ( WinSRFR 3.1مدل

 .130 -117 .1/1 .26.يه دانش آب و خاکنشر ،)اهواز

 ارزيااابي ف1396 جف مظفاری،  ،فا ،فس محسااني موحااد، ،فع صاالحي، 

 پلاي  لولاه  نايم  پوشش با یا چهيجو آبياری عملكرد یها شاخص

 نشاريه  ،معماول  یا چاه يجو آبيااری  با مقايسه در دارسوراخ اتيلن

 ف255-267 ف5.24فخاک و آب حفاظت یها پووهش

 ساازی  بهيناه  ف1389 عف ، ساعدی، فر كاوزي ديلماي،  ر، ،فع مريد نواد،

 سالمان  و صانعت  كشت در شده اجرا شرايط تحت شياری آبياری

 هماايش  سومين ، WinSRFR 3.1افزار نر  از استفاده با فارسي

 چمران شهيد دانشگاه زهكشي، و آبياری هایشهكه مديريت ملي

 اسفند، اهوازف 12 الي 10آب، علو  مهندسي دانشكده اهواز،
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Abstract 

Among the surface irrigation methods, furrow irrigation is the most common and adapted method to 
mechanization for agricultural system. In this irrigation method longitudinal slope of furrow is uniform and 
constant. To increase application efficiency, more uniformity of water distribution and reducing runoff and deep 
percolation, techniques such as wave irrigation and reduced discharge is applied that all need special equipment. 
In order to investigate the interaction of longitudinal slope and input flow in clay-silt soil texture on the 
efficiency and uniformity of water distribution in sugarcane furrow irrigation, a split plot experiment was 
conducted in a randomized complete block design with four replications in summer of 2017 in Salman Farsi 
agro-industry. The main factor of longitudinal slope was in three levels 0.2, 0.4 and 0.6 (S0.2, S0.4, S0.6) per 
thousand, and sub factor of input flow in levels 1.5, 2 and 2.5 (Q1.5, Q2, Q2.5) liters per second. The results 
showed that the interaction of two factors in the index of water advancement time was significant and (Q2.5) 
treatments was the highest rank in the 3-slope level. Interaction effect in the index of water efficiency was not 
significant. For the Index of uniformity of water distribution, interaction of two factors was significant. With 
increasing input flow to Q2.5 (liters/s) at three levels of slope, the highest uniformity of water distribution was 
obtained 87%, but in other treatments the uniformity of water distribution was higher than acceptable level. At 
slope (S0.6) and input flow (Q1.5) treatments, the application efficiency and uniformity of water distribution were 
85% and 82%, respectively. So S0.6 longitudinal slope and input flow are recommended because of optimal 
efficiency and uniformity of water distribution in furrow irrigation of sugarcane fields of Ahwaz. 
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