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 چکیده
هدف از این پژوهش، ارزیابی شود. های مختلف میها از جنبههای آبیاری باعث مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آنارزیابی سیستم

سه سیستم آبیاری بارانی اجرا شده در محدوده باشد. برای این منظور آباد میهای آبیاری بارانی اجرا شده در شهرستان خرمسیستم

ارزیابی  مورد ها،راندمان آبیاری و یکنواختی توزیع فشار در لوله یکنواختی توزیع آب،آباد براساس پارامترهای اراضی شهرستان خرم

ا وجود اینکه در بسیاری از موارد مشکالت طراحی و اجرایی های آبیاری بارانی خرم آباد بنتایج نشان داد در سیستم قرار گرفت.

ی ها بوده که باعث شده در برخبرداری ضعیف از این سیستموجود دارد ولی سهم بزرگی از علل پایین بودن عملکرد، مدیریت و بهره

 نفوذ عمقی گردیده است. موارد آبیاری بیش از نیاز انجام شود و ضمن کاهش راندمان واقعی کاربرد، باعث افزایش تلفات
 

 آباد.آبیاری بارانی، ارزیابی فنی، خرم: کلمات کلیدی

 

 مقدمه-1
 در تجمعی برای بیشتر غذای تولید. است افزایش حال در شرب و صنعت کشاورزی، مختلف مصارف بین آب سر بر امروزه رقابت

 .[1] داد خواهد افزایش را کشاورزی مصارف برای آب برداشت که شودمی انجام جدید فاریاب اراضی در عمدتاً جهان، رشد حال

 .بررسی کردندهمدان را محدوده در  یآنتن کیکالس سامانه سهو  ینیرزمیز ثابت کیکالس سامانه شش [2]رنجبران معز و همکاران 

بدست  درصد 2/95و  AELQ 6/66 ،6/48 ،3/61و  CU ،DU ،PELQ نیانگیم ینیرزمیثابت ز کیکالس یها سامانهدر  در این تحقیق

 هایهای اصلی و جانمائی لولهدر تحقیقی تاثیر تعویض آبپاش [3]القباری  .باشدمی نامطلوب  DU از نظر اما مطلوب CUکه از نظر  آمد

های گوناگون کشور قسمتسیستم سنترپیوت اجرا شده در  84فرعی بوسیله کشاورزان محلی نسبت به طراحی ابتدائی را بر روی 

عربستان را بررسی نمود. نتایج این مطالعه حاکی از کاهش مقادیر یکنواختی توزیع آب در اثر تغییر ایجاد شده بوسیله کشاورزان 

های آبیاری در شبکه آبیاری قزوین به ارزیابی عملکرد و آنالیز هیدرولوژیکی و تولیدی سامانه [4]لیاقت و همکاران محلی بود. 

مربوط به مراحل اولیه و  ٪4/26و  ٪5/9شیاری -های سطحیپرداختند. نتایج نشان داد که راندمان آبیاری کالسیک برای سامانه

 [5]زاده و علمی ( بود. حیدری٪6/89و  ٪4/11های بارانی مربوط به سامانه خطی )میانی رشد بود. کمترین راندمان کالسیک سامانه

ای ههای آبیاری در حوضه آبریز دشت سفیدرود پرداختند. نتایج نشان داد که راندمان انتقال در شبکهندر پژوهشی به بررسی راندما

 6/36درصد است. اما چنانچه کانال خاکی و طوالنی باشد، مقدار راندمان آبیاری کاهش و به  52تا  69آبیاری با پوشش بتنی، بین 

باشد ولی چنانچه مدیریت درصد می 59ای و بارانی، باالتر از آبیاری تحت فشار قطرهرسد. راندمان کاربرد آب در مزرعه برای درصد می

ای به ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در در مطالعه [6]عباسی و همکاران یابد. درصد تقلیل می 63مناسب نباشد، راندمان به 



 
 

درصد بود.  96درصد و میانگین  9/49تا  9/22کاربرد آب آبیاری از ایران پرداختند. نتایج این تحلیل بیانگر متغیر بودن راندمان 

ای به ارزیابی شبکه آبیاری با مفاهیم در مطالعه [7]نیا و همکاران نحویدرصد برآورد شد.  1/61ای نیز راندمان کاربرد در آبیاری قطره

شان داد که در شبکه آبیاری حمودی به دلیل کالسیک و جدید راندمان آبیاری در شبکه حمودی خوزستان پرداختند. نتایج ن

های درصد بیشتر از آب 16های خروجی به طور متوسط ساالنه ها، آبهای زیرزمینی جانبی از اراضی مجاور و نشت از کانالجریان

آبیاری پائین در شبکه درصد برآورد شد که بیانگر عملکرد  88و  93، 64باشد. راندمان توزیع، کاربرد و کل شبکه به ترتیب ورودی می

آبیاری نوین در همدان پرداختند. نتایج نشان داد در های سامانه به ارزیابی عملکرد [8]ابیانه و همکاران آبیاری حمودی است. زارع

ن متفاوت بود توان به طراحی نامناسب،تر از حد انتظار بود که از جمله دالیل این امر میهای مورد بررسی کمها، راندمانتمامی سامانه

برداری نظیر عدم اهمیت کشاورزان اجرا شده با سامانه طراحی شده، تأثیر گذاری عوامل اقلیمی نظیر سرعت باد، مشکالت بهره سامانه

صادی های اقتای به دلیل سطح پایین آگاهی، عدم آموزش و نارساییهای دورهه تنظیم فشار، استفاده از لوازم نامناسب و عدم بازبینی

نتایج نشان داد که  های آبیاری بارانی در استان مرکزی پرداختند.به ارزیابی عملکرد سیستم [9]بختیاری و همکاران اشاره نمود. 

 CUt ،DUt ،PELQtهای آزمایش، مقادیر طوریکه در بلوکها دارای مقادیر نامطلوب هستند بهمعیارهای ارزیابی در تمامی این سامانه

به  AELQsو  CUs ،DUs ،PELQsدرصد و در کل سامانه مقادیر میانگین  9/84و  9/84، 6/69، 4/61برابر به ترتیب  AELQtو 

 درصد هستند. 92و  92، 66/84، 66ترتیب برابر 

 های نوین آبیاری پیتوان به اهمیت ارزیابی عملکرد سامانهها، میبر اساس مطالعات صورت گرفته و بررسی نتایج حاصل از آن

 باشد.آباد میازین رو هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد سه سامانه آبیاری اجرا شده در سطح شهرستان خرمبرد. 

 هامواد و روش-2
 منطقه مورد مطالعه-2-1

، مرکز استان لرستان، بزرگترین متر 1161ارتفاع از سطح دریا کیلومتر مربع و  8539خرم آباد با مساحت حدود  شهرستان

 96درجه و  32دقیقه طول شرقی و  96درجه و  84دقیقه تا  81درجه و  86از لحاظ جمعیت و مساحت بوده که در  شهرستان 

دقیقه عرض شمالی واقع است. بخش های تابع این شهرستان عبارتند از: بخش مرکزی، زاغه، چغلوندی،  91درجه و  33دقیقه تا 

 باشد.باد در لرستان و کشور میآّ، نشان دهنده موقعیت جغرافیایی خرم1پاپی. شکل 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -(1شکل )



 
 

 

 ی وبررس خرم آباددر محدوده شهرستان  متحرک هایکالسیک ثابت با آبپاشاز نوع آبیاری بارانی  سامانه سه حاضر، تحقیقدر 

ها، در محدوده مورد نظارت، مطالعه و طراحی جهاد کشاورزی سیستمای بود که این ها به گونهگردید. نحوه انتخاب سیستمارزیابی 

 برداری برخوردار باشند.های مجوزدار اجرا شده و حداقل از سابقه یک ساله در بهرهشهرستان بوده و توسط شرکت

 موقعیت و اطالعات سیستم های مورد ارزیابی -2-2

-سیل چل وهای آبیاری بارانی، در مناطق پاپی خالدار، سیاهسیستمها در فصل بهار تا اوایل فصل تابستان انجام گرفت. آزمایش

 .مزارع زیر کشت غالت و حبوبات قرار داشتاین گرگی قرار دارند. 

 های بارانی مورد ارزیابیاطالعات سامانه -(1جدول )
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مدل 

 آبپاشها

MRS 22×22 14 چاه 2,3 گندم کالسیک ثابت پاپی خالدار محمدرضا صفرزاده KOMET 

MF غالت و  کالسیک ثابت سیاه چل محمدرضا فراشی

 حبوبات

 SAROO 29×29 8 چاه 9,19

HD کالسیک  سیل گرگی پورهمایون دهقان

 ثابت

 AMBOO 22×22 11 چاه 5 غالت

 سمت چپ نشان دهنده نام و حروف سمت راست نشان دهنده نام خانوادگی مالک مزرعه است.حرف )حروف(  *

 های ارزیابی در آبیاری بارانیشاخص-2-3

 زیر به عنوان معیارهای ارزیابی در نظر گرفته شدند: هایشاخص

 یکنواختی پخش 

 بازده آبیاری 

 یکنواختی پخش فشار 

 یکنواختی توزیع آب 

 توانایی یک سیستم آبیاری در توزیع یکنواخت و همگن آب در سطح مزرعه را ضریب یکنواختی گویند. 

( برای محاسبه ضریب 1رابطه )از  شد.و یکنواختی پخش در چارک پائین استفاده  [10] نسنیستیکراز روش  در این مطالعه

  .[11]گردد )درصد( استفاده می (CU)  1یکنواختی کریستینسن
 

(1)                                                                                                                     CU= (1-
∑ |Di−D̅|

D̅×n
) × 100 

 

ها آب جمع شده در قوطی هایمتوسط عمق :D̅متر(، آوری )میلیهای جمععمق آب در هر یک از قوطی :Diدر این رابطه 

 باشد.تعداد مشاهدات می :nمتر( و )میلی

 . 11]و [12شود )درصد( استفاده می (DU) 2( جهت محاسبه یکنواختی توزیع آب در ربع پایین2از رابطه )
 

(2)DU= (
Dq

D̅
) × 100                                                                                                                                                                                               

 باشد.( میmmگیری )متوسط عمق آب در چارک حداقل مقادیر مورد اندازه :Dqکه در آن  
                                                           
1. Christensen uniformity coefficient 

2. Distribution Uniformity 



 
 

 .[13]شود ( به کار گرفته می8( و )3برای نسبت دادن ضرایب یکنواختی محاسبه شده به کل سیستم، روابط )
 

(3)                                                                                                   CUs=CU [
1+(

Pmin
Pmean

)
0/5

2
]   

(8)                                                                                            DUs = DU [
1+3(

Pmin
Pmean

)
0/5

4
]   

 
به ترتیب حداقل و میانگین فشار  Pmean و Pminیکنواختی پخش سامانه،  DUsیکنواختی کریستینسن و ضریب CUs  هاآنکه در 

 باشد.)بار( می
 

 چارک پائینبازده واقعی کاربرد آب در 

ندی بشود و چنانچه اتصاالت کامالً عایقدر آبیاری تحت فشار، انتقال آب از منبع تا آبپاش توسط لوله یا مجاری بسته انجام می

شود. بنابراین تنها بازده قابل بررسی، بازده کاربرد آب در مزرعه بوده که با درصد در نظر گرفته می 199شود، بازده انتقال حدوداً 

 گردد.ها محاسبه میتعیین مقدار آب ذخیره شده در منطقه ریشه گیاه و مقدار آب خارج شده از آبپاش

 .[11]شود استفاده می (AELQ) 3(برای تعیین راندمان واقعی کاربرد در ربع پایین9از معادله )
 

(9)                                                                                                AELQ= (
Dq

Dr
) × 100    

 Dr: ( )تعیین شده از سر آبپاش( میانگین عمق آبmmاین رابطه زمانی استفاده می .)شود که Dq ≤ SMD   باشد در شرایطی

-در صورت کسر فوق قرار می Dqبه جای  SMDکه این قید برقرار نباشد، تلفات نفوذ عمقی بوجود آمده و بازده واقعی کم شده و 

 گیرد. 

AELQ= (
SMD

DR
) × 100                                                                                                                                                                 (6)  

SMD =نقصان آب خاک 

 

 بازده پتانسیل کاربرد آب

( برای 6( نامند که از رابطه )PELQ) 8حداکثر بازده قابل تصور برای یک سیستم را بازده پتانسیل کاربرد در چارک پایین

 .[11]گردد محاسبه  آن استفاده می

(6)                                                                                               PELQ= (
Dq

Dr
) × 100  

ا هبه علت اختالف فشار ناشی از افت اصطکاک و شرایط توپوگرافی، راندمان پتانسیل و واقعی کاربرد کل سیستم، از مقادیر آن

-( استفاده می5( و )4باشد. بنابراین برای تعمیم مقادیر بلوک آزمایش به کل سیستم از روابط )برای بلوک آزمایش کمتر می

 :[11]گردد
 

(4)                                                                                       PELQs=(1 − ER) × PELQ  
(5 )                                                                                       AELQs=(1 − ER) × AELQ 

                                                           
3. Actual efficiency of low quarter 
4. potential application efficiency of low quarter 



 
 

 

 واقعی کاربرد در کل سیستم )درصد( است.به ترتیب راندمان پتانسیل و AELQs و  PELQsدر این روابط،  

 شود:( به محاسبه می19باشد که از رابطه )ضریب کاهش راندمان می  ER(، 5( و )4در روابط )
 

(19)                                                                                       ER = 0.2×(Pmax−Pmin)

Pmean
 

باشد. چنانچه متوسط چارک آب ذخیره به ترتیب حداکثر و حداقل و متوسط فشار )بار( می Pmeanو  Pminو  Pmaxکه در آن 

 .[11]شده مساوی و یا کمتر از نقصان آب خاک باشد، بازده واقعی با بازده پتانسیل کاربرد برابر است 
 تلفات پاششی

شود آمده که در اثر باد از منطقه تحت آبیاری خارج می آب به صورت قطرات ریز در از یمقدار هادر هنگام خروج آب از آبپاش

شود. گفته می (WDEL) 9رسد که مجموعاً تلفات تبخیر و بادبردگیو مقداری از آن نیز تبخیر شده و به تاج پوشش گیاه نمی

WDEL [13]شود ها محاسبه میها و آب تجمیعی در ظرفاز تفاوت بین آب خارج شده از نازل. 
 

 بحث نتایج و-3
 MRSارزیابی سامانه -3-1

tCu  وtDu  

tCu  وtDu اند که نسبت به پیشنهاد مریام و کلردرصد محاسبه شده 96/66و 94/64 بلوک آزمایش در این سیستم به ترتیب (Cu 

 درصد است(.  49تا  66درصد و بین  46تا  41پیشنهاد شده توسط مریام و کلر به ترتیب بین  Duو 

tPELQ  
گردد، پائین بودن چناچه مالحظه می .باشددرصد محاسبه شد که مقدار مطلوب و مناسبی نمی 45/84در سامانه  tPELQمیزان 

این مشخصه به دلیل مسائل طراحی و اجرا است ولی بر اساس مشاهدات میدانی از این سامانه، کم بودن راندمان پتانسیل کاربرد ربع 

به کاربرد  توانبرداری اتفاق افتاده است. از مسائلی که این سامانه با آن مواجه است میهپائین بیشتر به دلیل مسائل مدیریت و بهر

های بیشتر از ظرفیت سامانه، عدم تثبیت پایه شیرهای خودکار و عدم کارگذاری درست رایزرها که در یکنواختی پخش آب اثر آبپاش

 گذار هستند، اشاره نمود. 

tAELQ  و هدر رفت آب آبیاری 

درصد بدست آمد. به  45/84برابر و این میزان  tPELQو  tAELQتر از حد نیاز، مقادیر سامانه حاضر به دلیل آبیاری پائیندر 

 های مذکور نمودار کفایت آبیاری نیز ارائه شد.منظور بیان طریقه مدیریت آبیاری، عالوه بر شاخص

سانتی متر در  166/1و  66/9درصد تعیین گردید. شدت نفوذ پایه و شدت پخش از نازل  68/25مقدار هدر رفت پاششی سامانه 

 گردید. گیری شدند که نشان دهنده کمتر بودن نفوذ پایه نسبت به شدت پخش بوده و در مزرعه رواناب ایجاد میساعت اندازه

 

 

 

 

                                                           
5. wind and evaporation losses 

 



 
 

 

 MRSنتایج ارزیابی سیستم آزمایشی  -(2جدول )

 متوسط دبی

 آبپاش ها

 slitq / 

 سرعت

 باد 

 hrkmv 

شدت خروجی از 

 آبپاش ها

 hrmmI / 

میانگین شدت 

 خروجی نازل 

 hrmmI avg / 

WDEL 
)%( 

 

DP 
)%( 

5,2 6,9 34,19 66,11 68,25 31,12 
مقدار آب 

 کاربردی

 mm 

 آب رسیده به

سطح مزرعه 

 mm 

 نفوذ پذیری نهایی

 خاک

 hrcm / 

2/1t
DU 

)%( 

 

4/1t
DU 

)%( 

 

tCU 

)%( 

12,22 56,16 66,9 82,66 19,66 69,77 

tPELQ  

)%( 
tAELQ

 
)%( 

sDU 

)%( 
sCU 

)%( 
sPELQ 

)%( 
sAELQ 

)%( 

16,21 16,21 65,92 29,79 91,25 91,25 

 تغییرات فشار در سیستم 

 درصد محاسبه شد که بیش از حد مقدار محدوده مجاز است. 93/33تناوب فشار کل در سامانه 

 MRSتغییرات فشار در سیستم آزمایشی  -(3جدول ) 

 میانگین

 فشار

 barP 

 barPmax  barPmin تغییرات فشار 

 %
mP

P
 

 شاخص تقلیل

 بازده 

ER 

21,3 1,2 3 53,33 297,2 

  sCu ،sDu ،sPELQ  وsAELQ  

،  59/68، 26/66کل سیستم براساس تغییرات فشار کل و شاخص تقلیل بازده به ترتیب  sAELQ و sCu ،sDu ،sPELQمقادیر  

 درصد محاسبه شدند. 61/89و  61/89

 MFارزیابی سامانه -3-2

tCu  وtDu  

tCu  وtDu  اند. علت اصلی پائین بودن ضرایب در سیستم چرخش نامناسب درصد محاسبه شده 12/86و  28/94در این سامانه

ها بود. چون سیستم دارای فشارکافی برای کارکرد آبپاش نبود، لذا شعاع پاششی آبپاش ها، قرارگیری نامناسب و لقی پایه آبپاش

 گردید. آبپاش کم بوده و همپوشانی مناسب ایجاد نمی

tPELQ  
tPELQ گردد، این پارامتر در این سامانه به علت طراحی و اجرای درصد محاسبه شد. چناچه مالحظه می 66/82سامانه  این

 باشد.نامناسب و پائین بودن فشار کارکرد سیستم، پائین می

tAELQ  و هدر رفت آب آبیاری 

چنانچه قبالً بیان شد، فشار کل سامانه پائین و یکسان هستند.  tPELQو  tAELQبه علت کم آبیاری در این سامانه، پارامترهای 

 باشد. تلفات نفوذها میتر از آبدهی طرح است که نتیجه آن، شعاع پخش کم و پوشش نامناسب پخش آن نازلها پائینآبدهی نازل

 باشد.می 26/85عمقی علی رغم کم آبیاری در این سیستم نسبتاً زیاد و برابر 



 
 

 

د فشار کارکرد سیستم پائین تر از فشاری است که در کاتالوگ آبپاش ها ارائه شده است. در نتیجه همان طور که توضیح داده ش

شود و بر اساس تفاوت زیاد کارکرد ها کاهش یافته و موجب عدم یکنواختی در پخش آب میبه دلیل فشار پائین، شعاع پخش آب نازل

بایست فشار کارکرد آبپاش ها را رود.  بنابراین میاز منطقه ریشه هدر میها، آب در محدوده یک نازل تجمع یافته و با نفوذ نازل

و  5/8درصد برآورد گردید. مقدار شدت نفوذ پایه و میانگین سرعت پاشش نازل  44/6تلفات پاششی برای این سیستم . افزایش داد

که شدت نفوذ پایه از میانگین سرعت پاشش بیشتر اند. بر این اساس و با توجه به اینگیری شدهسانتی متر در ساعت اندازه 156/1

 است لذا تلفات رواناب سطحی رخ نداد.

 

  MF نتایج ارزیابی سیستم آزمایشی -(2جدول )

 slitq /  hrkmv  hrmmI /  hrmmI avg / WDEL 
)%( 

 

DP 
)%( 

29,2 11,6 2,18 56,11 44,6 29,26 
مقدار آب 

 کاربردی

 mm 

 آب رسیده به

سطح مزرعه 

 mm 

 نفوذ پذیری نهایی

 خاک

 hrcm / 

 
2/1t

DU 

)%( 
4/1t

DU 

)%( 
tCU  

)%( 

11,27 31,29 5,8 54,96 12,86 22,51 

tPELQ  

)%( 
tAELQ  

)%( 
sDU

 
)%( 

sCU 

)%( 
sPELQ 

)%( 
sAELQ  

)%( 

99,22 99,22 1,23 7,55 12,36 12,36 

 

 تغییرات فشار 

ا بر هفشار در آبپاش های در حال کار انجام گرفت. لذا براساس جانمائی مختلف نازل گیریبا اندازه تغییرات فشار در کل سیستم

درصد محاسبه شده  MF 6/81روی مانیفلد سامانه اختالف در فشارها بود و فشار در کل سیستم پائین بود و نوسان فشار در سامانه 

 ها، تبعًا شاخص تقلیل بازده هم کم خواهد شد. باشد. در شرایط افزایش فشار سامانه و نازلاست که مقدار زیادی می

 MF تغییرات فشار در سیستم آزمایشی -(5جدول ). 

 barP  barPmax  barPmin  %
mP

P
 

ER 

2,2 3 2 9,21 213,2 

sCu ،sDu ،sPELQ  وsAELQ  

 sCu ،sDu ،sPELQ  وsAELQ  درصد  12/35و   12/35،  1/83،  6/99سامانه بر اساس نوسان فشار کل و شاخص تقلیل بازده

 کمتر از میزان مطلوب است.  MFهای سیستم بدست آمد. بر این اساس مقادیر همه شاخص

 HDارزیابی سامانه -3-3

tCu  وtDu 

 



 
 

 

tCu  وtDu  اند. علت اصلی بدست آمدن این مقادیر، کاربرد توأم تعداد زیاد محاسبه شده درصد 62/68و  14/66در این سامانه

 .باشدها مینازل

tPELQ  
tPELQ  برآورد گردید که مقدار تقریباً مطلوبی است.  3/62این سامانه 

tAELQ و هدر رفت آب آبیاری  

tAELQ  درصد برآورد گردید. در این سامانه به علت استفاده از آب کمتر از حد نیاز، مقدار  3/62این سامانهtAELQ  وtPELQ  

هم برابر شد. در سامانه حاضر، بخاطر یکنواختی پخش آب و انجام آبیاری در زمان مناسب، گیاه کمتر تحت تنش آبی قرار گرفته  با

 است.

توان با باال بودن ضریب یکنواختی و اعمال مدیریت مناسب باشد که در این سیستم میدرصد می 3/33میزان تلفات نفوذ عمقی 

 تلفات نفوذ عمقی را به حداقل رساند.

 

درصد محاسبه شد. میزان سرعت نفوذ نهائی خاک و شدت متوسط پخش آبپاش به ترتیب  48/3میزان تلفات پاششی در سیستم 

گردد، سرعت نفوذ نهائی بیشتر از شدت پاشش محاسبه شدند که همان طور که مالحظه می سانتی متر در ساعت 313/9و  6/4

 گردید.باشد ، بنابراین رواناب در سطح مزرعه جمع نمیمی
 HDنتایج ارزیابی سیستم آزمایشی  -(9جدول )

 slitq /  hrkmv  hrmmI /  hrmmI avg / WDEL 
)%( 

 

DP 
 )%(  

1,3 4,9 28,16 13,93 48,3 3,33 
مقدار آب 

 کاربردی

 mm 

 آب رسیده به

سطح مزرعه 

 mm 

 نفوذ پذیری نهایی

 خاک

 hrcm / 

2/1t
DU 

 )%( 
4/1t

DU 

  )%( 
tCU 

 )%( 

13,26 28,86 6,4 44,69 21,69 67,75 

tPELQ 

 )%( 
tAELQ 

 )%( 
sDU 

)%( 
sCU 

)%( 
sPELQ 

 )%( 
sAELQ 

 )%( 

3,92 3,92 3,93 21,72 63,56 63,56 

 تغییرات فشار 

 درصد برآورد گردید که در محدوده مجاز نوسان قرار دارد.  2/15تغییرات فشار در سیستم  

  HD  تغییرات فشار در سیستم -(7جدول )

 barP  barPmax  barPmin  %
mP

P
 

ER 

9,2 6,2 2,2 2,16 231,2 

sCu ،sDu ،sPELQ  وsAELQ  

 



 
 

 

sCu ،sDu ،sPELQ  وsAELQ درصد  53/95و  53/95، 3/63، 84/68بر اساس نوسان فشار و شاخص تقلیل بازده،  سامانه این

 بدست آمد که بر اساس مقدار مطلوب نوسان فشار در سامانه مقادیر تقریباً مطلوبی هستند. 

 گیرینتیجه
داشت که عالوه بر اینکه در نهایت آزمایشات میدانی، آزمایشگاهی و بازدیدهای به عمل آمده در مطالعه حاضر نشان از این 

آباد، مسائل مدیریت و های بارانی خرمطراحی به چشم خورد ولیکن عامل بسیار مؤثر در عملکرد نامناسب سامانه-معضالت اجرایی

ل داشته اآبیاری شده که عالوه بر تقلیل بازده واقعی کاربرد، هدر رفت ناشی از نفوذ را به دنببرداری بوده که در مواردی باعث بیشبهره

 است.
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Abstract 
Evaluation of irrigation systems identifies their strengths and weaknesses in various ways. The 

purpose of this study is to evaluate the sprinkler irrigation systems performed in Khorramabad. 

For this purpose, three sprinkler irrigation systems performed in Khorramabad were evaluated 

based on the parameters of water distribution uniformity, irrigation efficiency and pressure 

distribution uniformity in pipes. The results showed that in Khorramabad sprinkler irrigation 

systems, although in many cases there are design and implementation problems, but a large part 

of the causes of poor performance, management and poor operation of these systems, which in 

some cases has caused more irrigation than needed. And while reducing the actual efficiency of 

application, has increased the depth of penetration losses. 
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