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مذل تعییه تلفات بادبردگی ي تبخیر در سیستم آبیاری باراوی   

 کالسیک ثابت با آبپاش متحرک

 
 

  2بیژن وظری، 1صالح قىبری

،داوشگاٌ بیه المللی امام خمیىی داوشجًی کارشىاسی ارشذ آبیاری ي زَکشی،داوشکذٌ فىی ي مُىذسی -1       

 )رٌ(قسيیه

 )رٌ( استادیارگريٌ مُىذسی آب،داوشکذٌ فىی يمُىذسی،داوشگاٌ بیه المللی امام خمیىی قسيیه -2

 
 

 خالصٍ

تَاًذ دس واّص ّذسسفت آب ٍ تْثَد تادتشدگی ٍ تثخیش اص هٌاتغ اغلی تلفات آب دس ساهاًِ ّای آتیاسی تاساًی است. ضٌاسایی ػَاهل تاثیشگزاس ٍ تشآٍسد دلیك تلفات هی 

یش تشای سیستن آتیاسی تاساًی ساًذهاى آتیاسی هفیذ تاضذ. دس ایي تحمیك سؼی گشدیذ تا تا تشسسی پاساهتشّای خَی تِ سٍضی غحیح خْت تشآٍسد دلیك تلفات تادتشدگی ٍ تثخ

دس هٌطمِ خٌَب ضشلی استاى صًداى اًدام  2/7749ساس دستَسالؼول استاًذاسد ایضٍوالسیه ثاتت تا آتپاش هتحشن دست یافت. سٍش استمشاس آتپاش هٌفشد تَدُ ٍ تشا

ویلَپاسىال فشاتش سًٍذ، تلفات تادتشدگی ٍ  3هتش تش ثاًیِ ٍ  ووثَد فطاس تخاس اضثاع َّا اص  4اص  پزیشفت.  هؼادلِ حاغلِ اص هذل سگشسیَى ًطاى داد دس ضشایطی وِ سشػت تاد

تلیسٌش، تشیوش، پالیاى ٍ ّوىاساى ٍ تاسخلَ ٍ ّوىاساى ًیض اًتخاب ٍ دلت تشآٍسد آًْا تا همادیش -هی وٌذ. اص هیاى سٍش ّای هَخَد، سٍش ّای ولشدسغذ تداٍص  18تثخیش اص 

دگی ٍ تثخیش سا دلیك تش اص سٍش حاغل اص آصهایص ّا همایسِ گشدیذ. ًتایح ًطاى داد دلت هؼادلِ خذیذ پیطٌْاد ضذُ دس ایي تحمیك سضایت تخص تَدُ ٍ همادیش تلفات تادتش

 ّای هزوَس هحاسثِ هی وٌٌذ.
 

 آبپاش، آبیاری باراوی، تلفات بادبردگی ي تبخیر، مذل رگرسیًنکلمات کلیذی: 
 
 

  مقذمٍ  .1

 
تلفات آى خلَگیشی تِ طلثذ وِ اص آب حذاوثش استفادُ غَست گشفتِ ٍ تا حذ اهىاى اص ووثَد ٍ هحذٍدیت هٌاتغ آب، خػَغاً دس ایشاى ضشایطی سا هی

ّای آتیاسی تاساًی، تا پتاًسیل تِ دست ّا دس غشفِ خَیی ٍ حفاظت تیطتش هٌاتغ آب دس وطاٍسصی، تِ واسگیشی سیستنػول آیذ. یىی اص اساسی تشیي گام

ّای صهیي تَصیغ ضَد. ػوالً یىٌَاختی وتتاضذ. یىٌَاختی آتیاسی تِ ایي هؼٌی است وِ همذاس یىساًی آب دس توام لسآٍسدى ساًذهاى ٍ یىٌَاختی تاال هی

ّای ثاتت ٍ ّای صیاد هؼوَالً تا افضایص ّضیٌِغذدسغذ دس آتیاسی اهىاى پزیش ًیست، صیشا ػَاهل غیش لاتل وٌتشلی دس آى ًمص داسًذ. اص آًدا وِ یىٌَاختی

تش تشخَسداسی اص یىٌَاختی صیاد، اص ًظش التػادی ًیض لاتل تَخیِ  ّای تْشُ تشداسی ٍ ًگْذاسی ّوشاُ است، تایستی طشح تِ غَستی تاضذ وِ ػالٍُّضیٌِ

گیاُ لشاس  ساًذهاى آتیاسی پاساهتش هْوی تشای اسصیاتی ػولىشد یه سیستن آتیاسی است. ایذُ آل تشیي حالت ایي است وِ آب آتیاسی هستمیوا دس اختیاس. تاضذ

اها دس آتیاسی تاساًی ػالٍُ تش سایش تلفات آتی، تخطی اص آب پخص ضذُ تَسط آتپاش ّا  (.1997گشفتِ ٍ غشف تَلیذ هحػَل ضَد)تاهسَى ٍ ّوىاساى، 

( ضٌاختِ هی WDEL)1 3 تحت تاثیش ػَاهل هحیطی ٍ پاساهتشّای خَی ًیض اص دستشس گیاُ خاسج هی ضَد. ایي تخص تحت ػٌَاى تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش

 (.2005 ٍ ّوىاساى، ضَد)پالیاى

ًی تاػث ػذم طشاحی غحیح ٍ اغَلی تِ دلیل ًذاضتي سٍاتط ٍ پاساهتشّای هَسد ًیاص طشاحی، تا تَخِ تِ ػذم ساتمِ ٍ واستشد سیستن ّای آتیاسی تاسا              

ي اهش تاػث ضذُ ضذُ است تا طشاحی ّا تِ غَست ولیطِ ای اص ًوَداسّا ٍ خذاٍلی غَست گیشد وِ تشای ساتش سیستن ّا ٍ هٌاطك هطاتِ تِ دست آهذُ اًذ. ای

ثاًیاً تؼییي همادیش پاساهتشّای طشاحی تا حذس ٍ گواى غَست گیشد وِ هٌدش تِ  .است وِ اٍالً ًتَاى تشًاهِ سیضی دلیك ٍ ٍالؼی دس هٌاتغ آب وطَس اًدام داد

                                                 
  ،داوشگاٌ بیه المللی امام خمیىی قسيیهداوشجًی کارشىاسی ارشد آبیاری ي زَکشی،داوشکدٌ فىی ي مُىدسی 1
  شگاٌ بیه المللی امام خمیىی قسيیهاستادیارگريٌ مُىدسی آب،داوشکدٌ فىی يمُىدسی،داو 2

1 Wind drift evaporation losses 
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اّص تاصدّی التػادی طشح ّا دس طَل ػوش افضایص ّضیٌِ ّای سشهایِ گزاسی، تشٍص هطىالت ٍ ّضیٌِ ّای اضافی دس تْشُ تشداسی ٍ ًگْذاسی ٍ تاالخشُ و

 (.1382یذ هیگشدد) ضیخ اسواػیلی، هف

گفتِ هی ضَد. « تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش»دس آتیاسی تاساًی تِ اختالف تیي حدن آب خاسج ضذُ اص آتپاش ّا ٍ حدن آب سسیذُ تِ سطح صهیي               

ة تِ آى لسوت اص آب پخص ضذُ گفتِ هی ضَد وِ دس هسیش حشوت دس َّا تثخیش ضذُ ٍ یا تَسط تاد تِ تلفات تثخیش ٍ تادتشدگی دس آتیاسی تاساًی تِ تشتی

(. 1991ساى،هىاًی خاسج اصهحل تحت آتیاسی هٌتمل هی ضَد. دس ّش دٍ حالت آب دس اختیاس گیاُ لشاس ًگشفتِ ٍ خضٍ تلفات تِ ضواس هی آیذ)سگیٌش ٍ ّوىا

ؼییي تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش دس ٌّگام پخص آب دس آتیاسی تاساًی تشاساس سٍش ّای هضسػِ ای، آصهایطگاّی ٍ تحلیلی تاوٌَى تحمیمات صیادی دس صهیٌِ ت

ًپشداختِ اًذ، هؼادالتی هختلف تا دلت هتفاٍت حاغل ضذُ است )تاسخلَ ٍ  اًدام گشفتِ است. تِ دلیل ایٌىِ ایي هطالؼات تِ تشسسی ػَاهل هطتشن

اٍلیي (. 1996، ویي ویذ ٍ ّوىاساى 1987، وَل ٍ ّوىاساى 1984گضاسش ضذُ است )یاصاس دسغذ  40تا  2هیضاى ایي تلفات ًیض اص         (. 2000ّوىاساى، 

ایح تَسط فشاست ٍ ضَالي اًدام گشفت. ایي دٍ هحمك ًوَداسی سا تا استفادُ اص تدضیِ ٍ تحلیل ًت 1960ٍ اداهِ آى دس سال  1955تحمیك دس ایي صهیٌِ دس سال 

هَسد آصهایص خْت تخویي تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش تذست آٍسدًذ وِ تٌْا تشای آتپاش ّای ته ًاصلِ لاتل واستشد است. آًْا دسیافتٌذ وِ  700حاغل اص 

اد تلفات تادتشدگی ٍ هیضاى ایي تلفات ساتطِ هستمیوی تا سشػت تاد ٍ فطاس آب ٍ ساتطِ ػىس تا سطَتت ًسثی ٍ لطش ًاصل داسد. آصهایص ّای آًْا ًطاى د

(، سٍی ًوَداس فشاست ٍ ضَالي تدضیِ ٍ تحلیل ّای 1987دسغذ است. تشیوش) 45تا  35تثخیشدس هَالغ آفتاتی، دهای تاالی هحیط ٍ سطَتت ًسثی پاییي حذٍد 

                                                                                                         ش ضذ:صیادی تِ ػول آٍسد ٍ سشاًدام هطالؼات اٍ هٌدش تِ اسائِ هؼادلِ صی
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: سننشػت تنناد)هتش تننش  W،: فطنناس آب )ویلننَ پاسننىال(LS : اًننذاصُ لطننش ًنناصل )هیلننی هتننش(،  D: تلفننات تثخیننش ٍ تننادتشدگی )دسغننذ(،  LSدس اینني هؼادلننِ، 

 ووثَد فطاس تخاس اضثاع هحیط )ویلَ پاسىال( هی تاضٌذ.:        ثاًیِ(،

 لاتل هحاسثِ هی تاضذ:( 1967ووثَد فطاس تخاس اضثاع هحیط اص ساتطِ ی هَسای )
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( تنِ هٌظنَس تیناى ساتطنِ تنیي ػَاهنل       1984یناصاس)  ػذد ًپش هی تاضنٌذ.   e:سطَتت ًسثی َّا )دسغذ( ٍ H:: دهای َّا )دسخِ ساًتی گشاد(، Tدس ساتطِ ی فَق، 

 سا پیطٌْاد داد: هؼادلِ صیش هحیطی ٍ تلفات تثخیش،
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 ( هحاسثِ ًوَد:1982) ( سا هی تَاى تا استفادُ اص ساتطِ ی سایتEsفطاس تخاس اضثاع)
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                                                                                                                                                                                                  (4)                                               

ت تاالتش تِ دلیل گستشش سٍص افضٍى استفادُ اص سیستن ّای آتیاسی تاساًی تِ خػَظ سیستن والسیه ثاتت تا آتپاش هتحشن دس هٌطمِ، تْیِ هذلی تا دل

یش تا استفادُ اص سیستن آتیاسی تشای تؼییي تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش اهشی ضشٍسی تِ ًظش هیشسذ. تش ایي اساس پژٍّص حاضش تشای دستیاتی تِ اّذاف ص

                                                         والسیه ثاتت تا آتپاش هتحشن دس هٌطمِ خٌَب ضشلی استاى صًداى تِ اًدام سسیذ:                                                     

 -2                                                                    د فطاس تخاس اضثاع هحیط تش تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش.تشسسی اثشات ػَاهل هْن خَی ًظیش تاد ٍ ووثَ -1

 یاتی تِ هؼادالتی خْت تخویي تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش دس هٌاطك وَّستاًی. دست
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 مًاد ي ريشها  .2

هتش هشتغ اص هضسػِ ای تا سیستن آتیاسی والسیه ثاتت تا آتپاش  50×50ػاسی اص پَضص گیاّی تِ اتؼاد آصهایطْای ایي تحمیك دس لطؼِ صهیٌی هسطح ٍ 

ایي هضسػِ دس هٌطمِ خٌَب ضشلی استاى صًداى  اًدام پزیشفت. 94هتش دس هاُ ضْشیَس  45هیلی هتش( تا فطاس ٍسٍدی  11+3/6+2/3)1155ٍیش  هتحشن سِ ًاصلِ

هتش  1887آى اص سطح دسیا  لشاس داسد ٍ استفاع  45  07 36  ٍ ػشؼ ضوالی   26 35 48هَلؼیت خغشافیایی تِ طَل ضشلی ٍالغ دس ضْشستاى خذاتٌذُ تا

هتش تمسین تٌذی ضذ.  5×5هتش تِ ضثىِ ّای  50ضلغ تشای تؼییي همذاس آب پخص ضذُ اص آتپاش تا تَخِ تِ حذاوثش ضؼاع پاضص، صهیٌی هشتؼی تِ  هی تاضذ.

 تِ سٍش استمشاس آتپاش هٌفشد اًدام پزیشفت تِ طَسی وِ 34 ٍ خاهؼِ هٌْذساى وطاٍسصی اهشیىا 2 2/7749آصهایطْا  تشاساس دستَسالؼول ّای استاًذاسد ایضٍ 

لَطی هَسد استفادُ ٍالغ  25 ساًتی هتش لشاس دادُ ضذ. تذیي تشتیة دس هدوَع 5/10ٍ استفاع  10تش سٍی ّش گشُ یه لَطی لثِ تیض آلَهیٌیَهی تا لطش تاالیی 

ػَاهل خَی ضاهل سشػت تاد ٍ ووثَد  ساػت واس سیستن، پوپ خاهَش ضذُ ٍ تالفاغلِ حدن آب خوغ ضذُ دس ّش لَطی لشائت هی ضذ. 5/0ضذ. تؼذ اص 

ّای هختلف ضثاًِ سٍص اًدام هی  فطاستخاس اضثاع هحیط تِ ػٌَاى تیواسّای هَسد آصهایص دس ًظش گشفتِ ضذًذ. آصهایطْا تِ طَس تػادفی دس طی ساػت

صُ گیشی ضذُ گشفت تا تتَاى تا پَضص ولیِ همادیش ضایغ اص پاساهتشّای هزوَس تِ هؼادالتی خْت تخویي تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش دست یافت. همادیش اًذا

 سىال لشاس گشفت.                            ویلَ پا 78/0-78/3هتش تش ثاًیِ ٍ ووثَد فطاس تخاس اضثاع دس تاصُ ی  1-6/3سشػت تاد دس تاصُ ی 

                تشای اًذاصُ گیشی هیضاى تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش اص هؼادلِ صیش استفادُ گشدیذ:

(5           )                                                                                                                                100*)
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هتش هشتغ هساحت لطؼِ صهیٌی است وِ ّش ظشف ًوایٌذُ آى  25هذت صهاى آصهایص )ثاًیِ(، t دتی اسوی آتپاش )لیتش تش ثاًیِ(، sqوِ               

 ػوك آب خوغ ضذُ دس ّش وذام اص ظشف ّا )هتش( هی تاضذ. izاست ٍ

 
 
  وتایج ي بحث .3

 Minitab م افضاسّایدس ایي تحمیك ساتطِ ی تیي هیضاى تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش تا پاساهتشّای هْن خَی ضاهل تاد ٍ ووثَد فطاس تخاس اضثاع تا استفادُ اص ًش
17  ٍ Excel 2013  هَسد تشسسی لشاس گشفت تا اص ًتایح آصهایطْا ٍ همایسِ تیي آًْا تتَاى تِ یه ًتیدِ گیشی ٍ ساتطِ هٌطمی دست یافت. الصم تِ روش است

دس ایي   شوِ هؼادالت ٍ ًوَداسّای اسائِ ضذُ اص ولیِ همادیش آصهایطْای غحشایی دس ضشایط هختلف خَی حاغل ضذُ اًذ. هیضاى تلفات تادتشدگی ٍ تثخی

 دسغذ حاغل گشدیذ. 37/2دسغذ ٍ ووتشیي همذاس  18دسغذ، تیطتشیي همذاس  85/11آصهایص تِ طَس هتَسط 
 

 اثرات باد بر تلفات بادبردگی ي تبخیر -1

 

تیي هیضاى تلفات تادتشدگی ٍ  تاد اص هْن تشیي پاساهتشّای خَی است وِ تاثیش هستمیوی تش هیضاى تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش داسد. تشای یافتي ساتطِ ای هٌطمی

استفادُ ضذ ٍ پس اص تشسسی هؼادالت هختلف هطخع گشدیذ وِ تیطتشیي هیضاى ّوثستگی تا  Excel 2013تثخیش ٍ سشػت تاد اص اًَاع ًوَداسّا دس هحیط 

 ( ًیض ًطاى دادُ ضذُ است.1صیش حاغل هی ضَد وِ دس ضىل )تَاًی استفادُ اص هؼادلِ 

 

   9 7079  9 769         7  0 76   (6    )                                                                                                                                

 

                                                 
2 ISO / / 4471(1496) and ISO / / 4472(1441) 
3 American Society of Agriculture Engineering (ASAE) S34991(2111) 
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 (: ومًدار تغییرات تلفات بادبردگی ي تبخیر وسبت بٍ سرعت باد1شکل)

 

( ًطاى هی دٌّذ تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش تا افضایص سشػت تاد تِ غَست هؼادلِ ای تَاًی افضایص یافتِ است تِ طَسی وِ تلفات 1( ٍ ضىل )6هؼادلِ )

ِ ًوَدًذ حتی االهىاى ( تَغی1975دسغذ افضایص هی یاتذ. اوثش هحممیي ًظیش سگیٌش) 2/1تادتشدگی ٍ تثخیش تا افضایص یه هتش تش ثاًیِ تِ سشػت تاد تِ هیضاى 

(، دس ضشایطی وِ سشػت 6هتش تش ثاًیِ( اص اًدام آتیاسی تاساًی اختٌاب ضَد. هطاتك هؼادلِ ) 2/4ویلَهتش تش ساػت) 15دس ضشایط ٍصش تادّای تا سشػت تیص اص

( ًماط تا فاغلِ صیاد اص خط تشاصش دادُ 1دس ضىل )دسغذ خَاّذ تَد.  8/19ویلَهتش تش ساػت فشاتش سٍد همذاس تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش تیص اص  15تاد اص 

 ضذُ ًاضی اص تاثیش سایش ػَاهل خَی تش هیضاى تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش است.

 

 اثرات کمبًد فشار بخار اشباع محیط بر تلفات بادبردگی ي تبخیر -2

 

ووثَد فطاس تخاس اضثاع هحیط تِ ػٌَاى یه پاساهتش خَی هَثش تش هیضاى  دس ایي تحمیك، ًظش تِ تاویذ اوثش هحممیي ٍ هٌاتغ تحمیماتی هزوَس هثٌی تش اّویت

ِ  لثال ًیض تِ ساتطِ تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش سؼی گشدیذ اص ایي پاساهتش تِ ػٌَاى ػاهلی وِ دستشگیشًذُ تاثیش دٍ پاساهتش دسخِ حشاست ٍ سطَتت ًسثی، چٌاى و

فات تادتشدگی ٍ تثخیش استفادُ گشدد. تشسسی هؼادالت ٍ ًوَداسّای هختلف تا استفادُ اص ولیِ همادیش ( اضاسُ ضذ، هی تاضذ تشای تخویي تل1967هَسای )

یطتشیي هیضاى اًذاصُ گیشی ضذُ، تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش دس ضشایط هتفاٍت خَی تِ لحاظ ووثَد فطاس تخاس اضثاع هحیط ًطاى داد وِ هؼادلِ تَاًی صیش ت

                                                                                                                      تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش ٍ ووثَد فطاس تخاس اضثاع هحیط تشلشاس هی ساصد.                                                          ّوثستگی سا دس تیي همادیش 

   4 98 ( sE  aE )
9 066

       ( 7    0 78)                                                                                                                                   (7)  

  
 

 تغییرات تلفات بادبردگی ي تبخیر وسبت بٍ ر (: ومًدا2شکل)

 کمبًد فشار بخار اشباع
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( ًطاى هی دٌّذ تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش تا افضایص ووثَد فطاس تخاس اضثاع  تِ غَست هؼادلِ ای تَاًی افضایص یافتِ است تِ طَسی وِ 2( ٍ ضىل )7هؼادلِ )

 دسغذ افضایص هی یاتذ. 5/5وثَد فطاس تخاس اضثاع هحیط تِ هیضاى تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش تا افضایص یه ویلَپاسىال تِ و

 

 بررسی ي کاربرد رگرسیًن چىذ متغیرٌ در تخمیه تلفات بادبردگی ي تبخیر -3

 

حیط ًشم افضاسی تشای دست یاتی تِ یه هؼادلِ خاهغ سیاضی هتطىل اص پاساهتشّای خَی هَثش تش هیضاى تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش اص سگشسیَى چٌذ هتغیشُ دس ه

Minitab 17  استفادُ گشدیذ. دس سگشسیَى چٌذ هتغیشُ تشای تِ الگَ یا هذل دسآٍسدى یه هتغیش ٍاتستِ اص چٌذیي هتغیش هستمل استفادُ هی ضَد. دس ایي

( تش حسة دسغذ تِ ػٌَاى   ٍ تثخیش) هتش ٍ دسًظش گشفتي تلفات تادتشدگی 45( تا استفادُ اص ولیِ همادیش اًذاصُ گیشی ضذُ دس فطاس آب 8تحمیك هؼادلِ )

تِ دست آهذُ   (     ٍ ووثَد فطاس تخاس اضثاع هحیط) (Wهتغیش ٍاتستِ ٍ هتغیش ّای هستمل هتطىل اص پاساهتشّای هْن خَی ضاهل سشػت تاد )

 .است

   sL  1 615 sE  aE  1 56    1 49  1 2                     2  1 46 (8           )                                                   

ویلَ پاسىال تیطتش گشدًذ هیضاى  3اص  هتش تش ثاًیِ( ٍ ووثَد فطاس تخاس اضثاع هحیط 2/4ویلَهتش تش ساػت) 15تشاساس هؼادلِ تاال، دس ضشایطی وِ سشػت تاد اص 

                                      دسغذ تداٍص خَاّذ وشد. لزا آتیاسی تاساًی دسٌّگام ظْش یا ضشایط ٍصش تادّای ضذیذ تَغیِ ًوی ضَد. 18تادتشدگی ٍ تثخیش اص تلفات 

 ا استفادُ اص اطالػات آصهایطی ثثت ضذُتلیسٌش، تشیوش، پالیاى ٍ ّوىاساى ٍ تاسخلَ ٍ ّوىاساى، تلفات آتی ت-ولشهٌظَس اسصیاتی دلت تشآٍسد چْاس سٍش تِ 

تلیسٌش، تشیوش، پالیاى ٍ ّوىاساى ٍ -ولشًتایح همایسِ سا تِ تشتیة تشای سٍش ّای  3ٍ اص سٍش ّای هزوَس هحاسثِ ٍ ًتایح تا هطاّذات همایسِ گشدیذ. ضىل 

 تاسخلَ ٍ ّوىاساى ًطاى هی دٌّذ.

  

                
        

                                بلیسىر، تریمر، پالیان ي َمکاران ي تارجلً ي َمکاران با مشاَذات-کلر(: مقایسٍ وتایج ريش َای 3شکل)
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ضشایط خَی سیستن آتیاسی تاساًی والسیه ثاتت تا آتپاش هتحشن دس  ًتایح ًطاى هی دّذ ّیچ وذام اص سٍش ّا اص دلت الصم تشای پیص تیٌی هیضاى تلفات

تشای ایي هٌظَس تَغیِ  هٌطمِ هَسد هطالؼِ )ضْشستاى خذاتٌذُ( تشخَسداس ًثَدُ ٍ هیضاى تلفات تا همادیش ٍالؼی اختالف هؼٌی داسی داسًذ. تٌاتشایي واستشد آًْا

  ًتایح ًسثت تِ همادیش هطاّذاتی تَد.تلیسٌش داسای تذتشیي  -ًوی ضَد. دس ایي هیاى سٍش تاسخلَ ٍ ّوىاساى داسای ًضدیه تشیي تشآٍسدّا ٍ سٍش ولش

 

 وتیجٍ گیری -4

اش هتحشن دس اص ًتایح ایي تحمیك هی تَاى تشای تخویي تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش دس طشاحی ٍ تْشُ تشداسی اص سیستن آتیاسی تاساًی والسیه ثاتت تا آتپ

. دس ریل خالغِ ای اص ًتایح تحمیك تِ ّوشاُ پیطٌْاداتی خْت طشاحی ٍ واستشد ضشایط هختلف خَی تا استفادُ اص هؼادالت ٍ ًوَداسّای اسائِ ضذُ تْشُ تشد

 غحیح ٍ اغَلی سیستن آتیاسی تاساًی والسیه ثاتت تا آتپاش هتحشن اسائِ هی گشدد:

تش تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش، اص  همایسِ هحاسثات ٍ هطاّذات ًطاى داد هؼادالت پیطٌْادی ایي تحمیك تِ دلیل دس ًظش گشفتي هْن تشیي ػَاهل تاثیشگزاس -1

ضایص لطش دلت تاالیی دس پیص تیٌی ایي تلفات تشخَسداسًذ. تشای واّص تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش آًچِ وِ دس اختیاس طشاح است واّص فطاس واسوشد، اف

تْشُ تشداسی اص آتپاضْا الصم است اص ضشایط تَغیِ ضذُ ًاصن یا اًدام آتیاسی دس صهاًی است وِ هحیط پتاًسیل ووی تشای تثخیش داسد. اها دس اًتخاب ضشایط 

َسط آتپاش تَسط تَلیذ وٌٌذگاى پیشٍی ًوَدُ ٍ دس آى هحذٍدُ الذام تِ تغییش فطاس واسوشد یا لطش ًاصل ًوَد. دس غیش ایي غَست تَصیغ ًاهٌاسة آب ت

 سی خَاّذ ضذ.تاػث واّص یىٌَاختی پخص آب تَسط سیستن آتیاسی تاساًی ٍ واّص ساًذهاى آتیا

ص یه هتش تش تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش تا افضایص سشػت تاد تِ غَست هؼادلِ ای تَاًی افضایص یافتِ است تِ طَسی وِ تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش تا افضای -2

 دسغذ افضایص هی یاتذ. 2/1ثاًیِ تِ سشػت تاد تِ هیضاى 

تاال تیي پاساهتشّای تاد، ووثَد فطاس تخاس اضثاع هحیط ٍ تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش اص دستاٍسدّای دست یاتی تِ هؼادلِ دلیك ٍ خاهغ سیاضی تا ّوثستگی  -3

هتش تش ثاًیِ( ٍ ووثَد فطاس  2/4ویلَهتش تش ساػت) 15( آهذُ است. تشاساس ایي هؼادلِ، دس ضشایطی وِ سشػت تاد اص 8اغلی ایي تحمیك است وِ دس هؼادلِ )

 دسغذ تداٍص خَاّذ وشد.  18پاسىال تیطتش گشدًذ هیضاى تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش اص  ویلَ 3اص  تخاس اضثاع هحیط

سٍش ّای پتاًسیل تثخیش هحیط هؼوَال دس ساػات ظْش وِ دها تِ حذاوثش ٍ سطَتت ًسثی تِ حذالل همذاس خَد هی سسذ، تیص تشیي همذاس تَدُ ٍ یىی اص  -4

 هی تاضذ.واّص تلفات آتی، آتیاسی ضثاًِ یا ٌّگام غثح 

تلیسٌش، تشیوش، پالیاى ٍ ّوىاساى ٍ تاسخلَ ٍ ّوىاساى، تلفات آتی تا استفادُ اص اطالػات آصهایطی ثثت -ولشتِ هٌظَس اسصیاتی دلت تشآٍسد چْاس سٍش  -5

 -تشیي تشآٍسدّا ٍ سٍش ولش دس ایي هیاى سٍش تاسخلَ ٍ ّوىاساى داسای ًضدیهٍ اص سٍش ّای هزوَس هحاسثِ ٍ ًتایح تا هطاّذات همایسِ گشدیذ.  ضذُ

 تلیسٌش داسای تذتشیي ًتایح ًسثت تِ همادیش هطاّذاتی تَد.

ًاصلِ اًدام پزیشد. تشای تحمیمات آتی پیطٌْاد هی ضَد تلفات تادتشدگی ٍ تثخیش تا استفادُ اص آتپاش ّای دٍ ًاصلِ تِ ّوشاُ همایسِ آًْا تا آتپاش ّای سِ  -6

 تشدگی ٍ تثخیش دس سایش سیستن ّای آتیاسی تاساًی وِ هتٌاسة تا ضشایط ّش هٌطمِ ّستٌذ تَغیِ هیگشدد.ّوچٌیي اًذاصُ گیشی تلفات تاد
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Abstract 
Wind drift and evaporation are the main sources of water losses in sprinkler irrigation systems. A proper 
understanding of factors affecting these losses and estimating their amounts can be useful for reducing water 
losses and improving irrigation efficiency. In this research a new equation is introduced for exact estimation 
of Ls by characterizing weather parameters for semi-portable hand-move sprinkler system in south-east 
region of Zanjan province. The standard ISO //44 92 has been taken into account to determine Ls. Field tests 
were conducted under the outdoor single sprinkler method. The obtained equation from the multiple and 
nonlinear regression model showed that Ls exceeded 191 when the wind speed and vapour pressure deficit 
increased more than 4 m/s and 3 kpa, respectively. From conventional method, Keller-Bliesner, Trimmer, 
Tarjuelo et al  and Playan et al. methods were considered and their accuracies were investigated in 
comparison with the experimental data. Results showed that the proposed new equations estimated water 
losses satisfactorily and they calculated wind drift and evaporation losses more accurately than the mentioned 
methods. 
 
 

Keywords: Sprinkler, Sprinkler Irrigation, Wind drift and evaporation losses, regression model. 
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