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Abstract
Drought is one of the most important climatic phenomena which occures in all climate
conditions and regions of the earth. Drought forecasting, therefore plays an important role in
designing and management of natural resources and water resources systems, assessing plant
evapo-transpiration. For this purpose, in this study, data from four meteorological stations
nourabad, borujerd, aleshtar and doroud in Lorestan province, on time scales of 6 and 12 months
were used to analyze drought by using standardized precipitation index SPI. Then, droughts
were evaluated using neural network model estimation. The results showed, Boroujerd and
Doroud stations have the longest drought period, and severe drought is recorded in Nourabad
station. The results of the survey showed that Boroujerd Station had maximum amount of
drought months occurred during the drought period. The results of using wavelet neural network
model showed best estimation of SPI for Doroud station than others in both time scales. In
conclusion, the results showed more accuracy of wavelet neural network model in estimation of
long-term drought, and the use of wavelet neural network model can estimate the drought
effectively, Which in return facilitates the development and implementation of management
strategies to avoid drought.
Key words: Precipitation, Drought, Standardized Precipitation Index, Wavelet Neural
Network.
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چکیذُ
پبیص هداٍم عولىزد سبهبًِ ّبی آثیبری تحت فطبر یىی اس راّىبرّبی هْن ثِ هٌظَر هدیزیت هػزف آة در هشرعِ ٍ
رسیدى ثِ وطبٍرسی پبیدار هیثبضد .در تحمیك حبضز اثز سزعت ثبد ثز عولىزد سبهبًِّبی آثیبری ثبراًی والسیه ثبثت
ثب آثپبش هتحزن در استبى سًجبى هَرد ارسیبثی لزار گزفت .ثِ ّویي هٌظَر ،آسهبیصّبی هشرعِای در تعداد  31هشرعِ
ٍ در دٍ ضزایط اللیوی ثبد هالین ٍ تٌد اًجبم گزفت .ضبخعّبی تلفبت پبضطی ،ضزیت یىٌَاختی وزیستیبًسي،
یىٌَاختی تَسیع چبرن پبییي ،راًدهبى وبرثزد ٍالعی چبرن پبییي آة ٍ ّوچٌیي تغییزات فطبر سبهبًِ تعییي ضد.
ًتبیج ًطبى داد ،ووتزیي ٍ ثیطتزیي همدار تلفبت پبضطی ثِ تزتیت ثزاثز ثب  13/8 ٍ 9/1درغد ٍ ثِ طَر ولی همبدیز
هیب ًگیي تلفبت پبضطی در دٍ ضزایط ثبد هالین ٍ تٌد ثِ تزتیت ثزاثز ثب  13/9 ٍ31/0درغد ثدست آهد .ووتزیي ٍ
ثیطتزیي همبدیز هزثَط ثِ یىٌَاختی تَسیع چبرن پبییي آة در ضزایط ثبد هالین ثِ تزتیت ثزاثز ثب  ٍ 97/1 ٍ 79/1در
ضزایط ثبد تٌد ثِ تزتیت ثزاثز ثب  91/1 ٍ 79/7درغد تعییي ضدّ .وچٌیي همدار هیبًگیي ضبخع اضبرُ ضدُ در ضزایط
ثبد هالین ٍ تٌد ثِ تزتیت ثزاثز ثب  77/1 ٍ 97/6درغد هحبسجِ ضد .همدار راًدهبى وبرثزد ٍالعی چبرن پبییي در ضزایط
ثبد هالین در هحدٍدُ  73/1تب  ٍ 93/8در ضزایط ثبد تٌد در هحدٍدُ  79/7 ٍ 39/1درغد اًداسُگیزی ضد .افشایص
سزعت ثبد ثِ طَر هتَسط هٌجز ثِ وبّص  73/7درغدی راًدهبى وبرثزد ٍالعی چبرن پبییي ٍ حدٍد  70درغدی
یىٌَاختی تَسیع آة گزدید .در ًْبیت ًتبیج ًطبى داد ،سزعت ثبد اثز لبثل تَجْی ثز وبّص یىٌَاختی ٍ راًدهبى وبرثزد
آة داضتِ است .ثِ وبر ثزدى عوك آة آثیبری سیبد ٍ تغییزات فطبر در سبهبًِّبی آثیبری ثبراًی ،ثِ عٌَاى عَاهل هَثز
دیگز ثز وبّص عولىزد فٌی سبهبًِّبی آثیبری ثبرارًی والسیه ثبثت ضٌبختِ ضد.
ٍاصُّای کلیذی :تلفات پاضطی ،راًذهاى کارتزد ٍاقؼی چارک پاییي ،یکٌَاختی تَسیغ آب .

 -3استبدیبر ،گزٍُ هٌْدسی آة داًطگبُ سًجبى ،سًجبى ،ایزاى .تلفي توبط( ojaghlou@znu.ac.ir ،06379711783 :هسئَل هىبتجِ)
 -7داًطجَی وبرضٌبسی ارضد ،گزٍُ هٌْدسی آة داًطگبُ سًجبى ،سًجبى ،ایزاى .تلفي توبطz.bigdeli.20@gmail.com ،06369973787:
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هقذهِ
ووجَد ریشش ّبی جَی ٍ پزاوٌص ًبهٌبست سهبًی
ٍ هىبًی آى ،وطَر هب را در سهزُ وطوَرّبی خطوه ٍ
ًیوِ خطه جْبى لزار دادُ است .در حبلی وِ حودٍد
 67درغد ثزداضت اس هٌبثع آة لبثل تجدید ثوِ ثشوص
وطبٍرسی اختػبظ هییبثود ،راًودهبى وول آثیوبری در
ایي ثشص ثِ طَر هتَسط ووتز اس  71درغد تشوویي
سدُ هوویضووَد (سووْزاة ٍ عجبسووی .)3186 ،یىووی اس
راُ ّبی افشایص راًدهبى ووبرثزد آة در هشرعوِ اغوال
رٍش ّبی آثیبری سٌتی ٍ استفبدُ اس رٍشّبی آثیوبری
سطحی هىبًیشُ ٍ یب تغییز سبهبًِّبی آثیبری سوطحی
سٌتی ثِ سبهبًِ ّبی آثیبری تحت فطوبر هوی ثبضود .ثوب
گذضت چٌد دِّ اس اجزای سبهبًِ ّوبی آثیوبری تحوت
فطبر در وطَر هتأسفبًِ ٌّوَس راًودهبى ووبرثزد آة در
سووبهبًِّووبی آثیووبری ثووبراًی پووبییي هوویثبضوود وووِ اس
هْوتزیي عَاهل آى هیتَاى ثِ عدم طزاحوی ٍ اجوزای
غحیح ایوي سوبهبًِّوب ،عودم ثزًبهوِ غوحیح آثیوبری
هتٌبست ثب عَاهل آة ،خبن ،گیبُ ٍ اللوین ٍ ّوچٌویي
عدم ًظبرت وبفی ٍ هَثز ثز ثْزُ ثزداری اضبرُ داضوت.
یىی اس راّىبرّبی هْن ثِ هٌظوَر ثوبب ثوزدى راًودهبى
وبرثزد آة در ایي سبهبًِّب ،ارسیبثی هداٍم عولىزد آى-
ّبست تب عالٍُ ثز رفوع ًمیػوِّوبی هَجوَد اس ًتوبیج
ارسیبثیّب در طزاحی ٍ اجزای طز ّبی آیٌدُ اسوتفبدُ
ضَد .هطبلعوبت سیوبدی در خػوَظ ارسیوبثی عولىوزد
سبهبًِّبی آثیبری ثبراًی اًجبم گزفتِ است وِ در اداهِ
هْوتزیي هطبلعوبت در ایوي خػوَظ اراموِ هویضوَد.
) ضص سوبهبًِ آثیوبری
هػطفی سادُ ٍ عطبیی (
ثووبراًی والسوویه ثبثووت ٍ آثفطووبى طلطووبى در هٌطمووِ
اغفْبى را هَرد ارسیبثی لزار دادًود .راًودهبى پتبًسویل
درغود
توب
وبرثزد در هوشار هوَرد ارسیوبثی اس
هتغیز ثَدُ ٍ هتَسط راًدهبى ٍالعی وبرثزد ثزاثز ثب
) تعوداد
درغد ثِ دست آهد .سبلوی ٍ ًیىَیی (
پٌج هشرعِ هجْش ثِ سبهبًِّبی آثیبری ثبراًی والسیه
ثبثت را در سِ هٌطمِ اس ضْزستبى فزیدى هَرد ارسیبثی
لزار دادًدً .تبیج سبل اٍل ًطبى داد ،ضزیت یىٌَاختی
توب
اًداسُ گیوزی ضودُ در هوشار آسهبیطوی اس
درغوود
تووب
درغوود ٍ یىٌووَاختی تَسیووع آة اس

هتغیز ثَدُ است .راًدهبى پتبًسیل وبرثزد آة در هشار
درغود ثدسوت آهود .اس
توب
هَرد ارسیبثی ثویي
دبیل تغییوزات راًودهبى پتبًسویل ووبرثزد ٍ در طوَل
دٍرُ ارسیبثی هوی توَاى ثوِ ضوزایط هتفوبٍت جوَی در
ٌّگبم آسهبیصّب ٍ تغییزات فطبر وبروزد آثپبش هوَرد
آسهبیص اضبرُ وزد .ثزادراى ّشاٍُ ٍ ّوىوبراى ()3187
سبهبًِّبی آثیبری تحت فطبر اجزا ضدُ در ضْزسوتبى
اران را هَرد ارسیبثی لزار دادًدً .توبیج تحمیوك ایطوبى
ًطبى داد ،ضوزیت یىٌوَاختی ،یىٌوَاختی تَسیوع رثوع
پبییي ٍ راًدهبى پتبًسیل در رثع پب ییي در سبهبًِّوبی
آثفطبى طلطبى ثیطتز اس سوبهبًِّوبی والسویه ثبثوت
هوویثبضوود .فبریووبثی ٍ ّوىووبراى (  )1331سووبهبًِّووبی
آثیبری ثبراًی والسیه ثبثت ثوب آثپوبش هتحوزن را در
دضت دّگالى در استبى وزدستبى هَرد ارسیوبثی لوزار
دادًوودً .تووبیج ًطووبى داد وووِ ضووزیت یىٌووَاختی
وزیستیبًسووي ،یىٌووَاختی تَسیووع ،راًوودهبى پتبًسوویل
وبرثزد ٍ راًدهبى ٍالعی وبرثزد در رثع پبییي ثِ تزتیوت
 43/3 ،44/3 ،50/6 ،66درغد ثِ دست آهد .سْزاثی ٍ
ّوىبراى ( ) 3186در هطبلعِ ای عولىزد سبهبًِ ّوبی
آثیبری تحت فطبر ضجىِ آثیبری لشٍیي را هَرد ارسیبثی
لزار دادًد .ووتزیي همدار راًدهبى وبرثزد آة در هشار
تحت آثیبری ثبراًی آثفطبى خطی ٍ والسیه ثبثوت ثوِ
تزتیووت  91/9 ٍ 79/3درغوود ٍ ثیطووتزیي هموودار ثووِ
تزتیووت  300 ٍ 60درغوود اًووداسُگیووزی ضوود .همووبدیز
هتَسوط ضووزیت یىٌوَاختی وزیستیبًسووي یىٌووَاختی
تَسیووع چووبرن پووبییي آة در سووبهبًِ آثیووبری آثفطووبى
خطووی طووی  33اًووداسُ گیووزی 93/8 ٍ 97/3 ،درغوود
ثدست آهد .دلیول تَسیوع یىٌوَاختی ًسوجتب پوبییي در
ثزخی اس آثیبریّب سزعت سیبد ثبد در هٌطمِ ٍ در اٍاخز
ثِ دلیول ارتفوب سیوبد رت ثوَد .طوبلجی ٍ ّوىوبراى
( )3167سبهبًِ ّبی آثیبری ثبراًی والسویه ثبثوت ثوب
آثپبش هتحزن را در ضْزستبى ضوَش هوَرد ارسیوبثی
لزار دادًد .راًدهبى ٍالعی وبرثزد سبهبًِ اس 18/1درغد
تب 97/1درغد هتغیز ثَد ٍ هیبًگیي آى در سبهبًِّوبی
هَرد هطبلعِ ثزاثز ثب  53درغد ثدست آهود .ثزرسویّوب
ًطبى داد ولیِ پبراهتزّبی ایوي ارسیوبثی ووتوز اس حود
هطلَة ثوزای ایوي سوبهبًِّوب ثوَدُ اسوت .سولیوی ٍ

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

سال ّفتن • ضوارُ تیست ٍّطتن• تاتستاى 6931
ّوىبراى ( )3161در هطبلعِ ای ثِ ارسیبثی فٌی سبهبًِ
ّبی آثیبری ثبراًی والسیه اجزا ضدُ در ثبغّبی چبی
استبى گیالى پزداختٌد .در ایي پضٍّص ،ضوص سوبهبًِ
آثیبری ثبراًی والسیه در ثبغّبی چبی اسوتبى گویالى
طی دٍ سبل هَرد ارسیوبثی فٌوی لوزار گزفتٌودً .توبیج
ًطووبى داد ،توووبم سووبهبًِّووبی آثیووبری دارای راًوودهبى
وبرثزد پبییٌی ثَدًد ٍ ضزیت یىٌوَاختی ٍ یىٌوَاختی
تَسیع آة در آىّوب ووتوز اس هموبدیز تَغویِ ضودُ در
هزاجع ثَدّ .ن چٌیي ثِ علت آثیبری ووتز اس ًیبس آثوی
ٍالعی گیبُ در توبم ثب غّبی چبی ،راًدهبى ٍالعی ثزاثوز
ثب راًدهبى پتبًسویل ووبرثزد گزدیود .ثوبٍی ٍ ّوىوبراى
( )2001تلفبت تجشیز در سوبهبًِّوبی آثیوبری ثوبراًی
تحت ضزایط عولیوبتی هشتلور را در لسووت جٌوَة
طزثی ایزاى ( استبى خَسستبى) ثزرسی ًوَدًودً .توبیج
ًطبى داد ،سزعت ثبد ٍ ووجَد فطوبر ثشوبر هْونتوزیي
عَاهل هَثز ثوز تلفوبت تجشیوز ثوَد .تلفوبت پبضطوی اس
آثپبش ثب استفبدُ اس ًتبیج ارسیبثیّب در هحدٍدُ  4/4توب
 %3/1ثدست آهدً .ظزی ٍ ّوىبراى (  )7031تجشیِ ٍ
تحلیوول وووبرایی آثیووبری ٍ ضووبخع ثْووزُ ٍری آة در
سبهبًِ آثیبری ثبراًی را ثزرسی ًوَدًد .در ایي هطبلعوِ،
هعوبدبت ضوزیت یىٌوَاختی ) ٍ (CUوفبیوت آثیوبری
) ٍ (PAتووبثیزات ایووي ضووبخعّووب ثووز رٍی عولىووزد
هحػَل ٍ  WPگٌودم ،جوَ ٍ رت در هٌوبطك ووز ٍ
لشٍیي (حَضِ رٍدخبًِ ضوَر) هحبسوجِ گزدیودً .توبیج
ًطبى داد ،ضزیت یىٌَاختی ٍ وفبیت ،تبثیز ثوببیی ثوز
رٍی عولىزد هحػَبت سراعوی ٍ ووبرایی هػوزف آة
هحػووَبت داضووت .آًوودرط ٍ ّوىووبراى ( )7037
هدیزیت آثیبری ثبراًی در هٌطمِ هوًَگزٍ اسوپبًیب را در
طَل سبلّبی  7030 ٍ 7006هَرد تجشیِ ٍ تحلیول
لزار دادًد .آة استفبدُ ضدُ اس طزیك اطالعبت هشار ٍ
تعبدل آة ثَسیلِ هحبسوجِ چٌودیي ضوبخع ویفیوت
آثیبری هَرد هطبلعِ لزار گزفت .در ایي هطبلعوِ ،ثوبسدُ
آثیووبریّ ، %99وچٌوویي راًوودهبى آثیووبری رت %91
ٍووجَد آة ثببیی ثزای یًَجِ ثزاثز  %39تشوویي سدُ
ضدّ .دف اس تحمیك حبضز ،ارسیبثی هشرعوِای عولىوزد
 31سبهبًِ آثیبری ثبراًی والسیه ثبثت اجوزا ضودُ در
استبى سًجوبى در دٍ ضوزایط اللیووی هشتلور اس ًظوز
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سزعت ثبد اس طزیوك تعیویي ضوبخعّوبی هزثوَط ثوِ
یىٌَاختی تَسیع ٍ راًدهبى وبرثزد آة هیثبضد.
هَاد ٍ رٍشّا
هَقؼیت طزحّای هَرد هطالؼِ
ثِ هٌظَر ثزرسی عولىزد سبهبًِّبی آثیبری ثبراًی
در استبى سًجبى ،تعداد  31هشرعِ در ًمبط هشتلر
استبى ضبهل رٍستبّبی سبریجبرلَ ٍ لوچآثبد در
ضْزستبى اثْز ،داًطگبُ سًجبى در ضْزستبى سًجبى ٍ
رٍستبی تَپمزُ در ضْزستبى خداثٌدُ اًتشبة گزدید.
هتَسط ثبرًدگی سبلیبًِ در ًمبط هشتلر استبى سًجبى
در هحدٍدُ  700تب  700هیلیهتز ٍ هتَسط دهبی
سبلیبًِ  6تب  39درجِ سبًتی گزاد هیثبضد .تٌَ
اللیوی هَجَد در استبى سًجبى یىی اس هْوتزیي
عَاهل هَثز ثز عولىزد سبهبًِّبی آثیبری ثبراًی هی-
ثبضد .ثِ ّویي دلیل در ایي تحمیك ًیش سعی گزدید
هحل هشرا هَرد ارسیبثی طَری اًتشبة ضَد تب ضزایط
اللیوی هشتلر استبى سًجبى ثِ خػَظ اس ًظز سزعت
ثبد را در ثز گیزد .ثدیي هٌظَر اثتدا اطالعبت اٍلیِ
ًظیز ًمطِ تَپَگزافی ،هطشػبت هٌبثع تبهیي آة،
خبن ،گیبُ ،اللین ،هطشػبت فیشیىی سبهبًِ ثبراًی
ضبهل ایستگبُ پوپبص ،لَلِّبی اغلیً ،یوِ اغلی ٍ
جبًجی ،آثپبشّب ،ضیزّبی لطع ٍ ٍغل ٍ ًمطِ
جشمیبت اتػببت جوعآٍری گزدید.
اًذاسُگیزی ّای هشرػِ ای
اًداسُگیزیّبی هشرعِای ضبهل اًوداسُگیوزیّوبی
هزثَط ثِ عَاهل آة ،خبن ،گیبُ ٍ اللین ثَد .در جدٍل
( )3ثزخی پبراهتزّبی هْن هزثَط ثِ هشار ٍ سوبهبًِ-
ّبی آثیوبری ثوبراًی هوَرد هطبلعوِ آٍردُ ضودُ اسوت.
پبراهتزّبی خبن ضبهل ثبفت خوبن  ،جوزم هشػوَظ
ظبّزی ،رطَثت خبن لجول اس آثیوبری جْوت تشوویي
ووجووَد رطَثووت خووبن ( ، )SMDرطَثووت خووبن در
ظزفیت سراعی ٍ سزعت ًفَ ًْبیی خبن تعیویي ضود.
پبراهتزّبی گیبُ وِ در ارسیبثی سبهبًِ آثیبری هود ًظوز
لزار گزفت ضبهل عوك تَسعِ ریطِ جْت تعییي ًیوبس
آثی گیبُ ،ضزایت رضد گیبّی ٍ تعییي ضوزیت تشلیوِ
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حجوی اًداسُگیزی ضد .اًداسُگیزی فطبر آة در هحل
آثپبشّب ثَسیلِ فطبر سٌج ثب درجِ تغییزات غفز تب 9
اتوسفز اًجبم گزفت .ثزای تعییي یىٌَاختی تَسیوع آة
اس لَطیّوبی ًوًَوِ ثوزداری اسوتفبدُ گزدیود ووِ در
فبغلِ  1هتزی اس ّن در یه ضوجىِ هسوتطیلی ضوىل
هستمز ضدُ ثَدًد.

هجبس رطَثتی ثَد .پبراهتزّبی اللیوی اس لجیل رطَثوت
ّووَا ،تجشیووز آة ٍ سووزعت ثووبد در طووَل آسهووبیص
اًداسُ گیزی ضدًد .پبراهتزّبی هزثَط ثِ سبهبًِ آثیبری
ثبراًی اس لیجل فبغلِ بتزالّب ٍ آثپبشّب ،فطبر وبروزد
آثپبش ،دثی آثپبش ،تَسیع آة در اطزاف آثپوبشّوب در
ّز آسهبیص اًداسُگیزی ضد .دثوی آثپوبشّوب ثوِ رٍش

جذٍل ( :)6تزخی هطخصات هْن هشارع ٍ ساهاًِّای آتیاری تاراًی هَرد ارسیاتی
ضوارُ

ًَع

هشرػِ

کطت

1

یًَجِ

لَم

5
3
4
5
6
7
8
9
11
11
37

یًَجِ
یًَجِ
یًَجِ
گٌدم
گٌدم
یًَجِ
یًَجِ
یًَجِ
یًَجِ
یًَجِ
گٌدم

لَم
لَم
لَم
سیلتی ضٌی
سیلتی ضٌی
لَم
لَم
لَم
سیلتی ضٌی
لَم
لَم

صالِ 5
صالِ 5
آهجَ
آهجَ
آهجَ
آهجَ
آهجَ
آهجَ
صالِ 5
ٍیز 155

57*55
57*55
57*55
57*55
57*55
57*55
57×31
55×31

13

گٌدم

لَم

آهجَ

57×31

تافت خاک

ًَع آتپاش

Zm22پیزٍت-
Wzk-30

هحاسثات ضاخصّای ارسیاتی
ثِ هٌظَر ارسیبثی عولىزد سبهبًِّبی آثیبری ثبراًی
در ًمبط هَرد هطبلعِ ،اس ضبخعّبی تلفبت تجشیز ٍ
ثبدثزدگی ،ضزیت یىٌَاختی تَسیع آة وزیستیبًسي،
ضزیت یىٌَاختی تَسیع آة در چبرن پبییي ٍ راًدهبى
وبرثزد چبرن پبییي استفبدُ ضد .عالٍُ ثز ضبخعّبی
اضبرُ ضدُ ،تغییزات فطبر در ًمبط هشتلر سبهبًِ
هَرد ثزرسی لزار گزفت .درغد تلفبت پبضطی اس
اختالف ثیي حجن آة خزٍجی اس آثپبشّب ٍ جوع
ضدُ در لَطیّب تعییي ضد .رٍاثط هحبسجبتی سبیز
ضبخعّب ثِ ضز سیز هی ثبضد:
(:)3

  | Di  D | 
CU t  1 
 100
D  n 


فَاصل

دتی

فطار کارکزد

ضذت پخص

آتپاشّا

آتپاش

آتپاش )(bar

آب )(mm/h

55×55
54×56
55*55
55*55

5667
5667
5667
5667
5667
5667
5667
5667
5667
5667
363
5667

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

363

4

سزػت تاد
)(km/h
ًَتت اٍل

ًَتت دٍم

1564
1564
1564
1564
1465
1465
1465
1465
1465
1465
1467
1568

5-3

11-15

5-3
5-3
1-5
1-5
1-3
5-3
1-5
1-3
1-5
5-4
1-3

15-13
9-11
8-11
9-11
8-11
11-11
8-9
8-11
11-11
9-11
11-13

1467

1-3

15-14

(:)7
Dlq
D

DU t 

در رٍاثط ( CUt ،)7( ٍ )3ضزیت یىٌَاختی
وزیستیبًسي (درغد) DU t ،یىٌَاختی تَسیع در
چبرن پبییي ثلَن آسهبیص (درغد) Di ،عوك آة در

ّز یه اس لَطیّبی جوع آٍری (هیلیهتز)D ،
هتَسط عوكّبی آة جوع ضدُ در لَطیّب
(هیلیهتز) Dlq ،هتَسط عوك آة در یه چْبرم
ونتزیي همبدیز اًداسُگیزی ضدُ (هیلیهتز) ٍ  nتعداد
لَطیّبی جوع آٍری آة هیثبضد.
(:)1

  P  0.5 
1   min  
P


CU S  CU t   mean  
2
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(:)7

0.5

 P  
1  3 min  

 P mean  
DU S  DU t 

4







در رٍاثط ( Pmean , Pmin ،)7( ٍ )1ثِ تزتیت
حدالل فطبر ٍ هیبًگیي فطبر سبهبًِ ٍ DU S , CU S
ثِ تزتیت ضزیت یىٌَاختی سبهبًِ ٍ یىٌَاختی تَسیع
چبرن پبییي سبهبًِ هیثبضٌد.

(:)1

, Dlq  SMDt
SMD
100
D

(:)9
(:)9
(:)8

AELQ 
Dlq

 100 , Dlq  SMDt
D
AELQS  (1  ER)  AELQ

Pmax  Pmin
Pmean

AELQ 

ER  0.2 

در رٍاثط ( )1تب ( AELQt ،)8راًدهبى ٍالعی
وبرثزد اًداسُگیزی ضدُ در چبرن پبییي (درغد)،
 AELQsراًدهبى ٍالعی چبرن پبییي هزثَط ثِ ول
سبهبًِ (درغد) S M D ،همدار ووجَد رطَثتی خبن
(هیلیهتز) Pmax ،حداوثز فطبر اًداسُگیزی ضدُ
سبهبًِ ٍ  ERضزیت وبّص راًدهبى ،هی ثبضد.
ًتایج ٍ تحث
ًتبیج هزثَط ثِ ارسیبثی عولىزد سبهبًِّبی آثیبری
ثبراًی والسیه ثبثت ثب آثپبش هتحزن ثزای 31
هشرعِ در دٍ ًَثت آثیبری (دٍ ضزایط اللیوی هشتلر
اس ًظز سزعت ثبد) ضبهل همبدیز عوك آة وبرثزدی،
تلفبت پبضطی ،ضزیت یىٌَاختی تَسیع آة ،یىٌَاختی
تَسیع چبرن پبییي آة ٍ راًدهبى ٍالعی وبرثزد آة در
چبرن پبییي ارامِ ضدُ است.
ػوق آب کارتزدی ٍ تلفات پاضطی
همبدیز دثی آثپبش اًداسُگیزی ضدُ ،هتَسط عوك
آة وبرثزدی ،هتَسط عوك آة رسیدُ ثِ سطح سهیي
(جوع ضدُ در لَطیّب) ٍ در ًْبیت درغد تلفبت
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پبضطی هحبسجِ ضدُ در جدٍل ( )7ارامِ ضدُ است.
هطبثك جدٍل  7هالحظِ هیگزدد ،همبدیز دثی اًداسُ-
گیزی ضدُ در ّز دٍ آسهبیص ثزای ّز سبهبًِ هَرد
هطبلعِ یىسبى ثَد .ثِ ّویي تٌبست ًیش همبدیز عوك
آة وبرثزدی در ّز دٍ آسهبیص ثزای سبهبًِّبی ثبراًی
یىسبى ثَد ثِ جش هشرعِ ضوبرُ  33وِ در آسهبیص
دٍم (ضزایط ثبدی) هدت سهبى آثیبری ٍ در ًتیجِ عوك
آة وبرثزدی ثیطتز اس آسهبیص اٍل (ضزایط ثبد هالین)
ثَد .ووتزیي ٍ ثیطتزیي عوك آة وبرثزدی ثِ تزتیت
ثزاثز ثب  333/3 ٍ 19/9هیلیهتز ثَد .عوك آة
وبرثزدی در ّز دٍ ضزایط اس ًظز سزعت ثبد یىسبى
ثَد وِ ًطبى دٌّدُ عدم اًعطبف پذیزی در ثزًبهِ
آثیبری هشار هَرد هطبلعِ ثَد .ثب ٍجَد الگَی وطت
یىسبى ،ثبفت خبن ٍ اللین تمزیجب هطبثِ در ثزخی
هشار هَرد هطبلعِ ،تفبٍت سیبدی ثیي عوك آة
وبرثزدی آىّب ٍجَد داضت وِ ایي اهز خَد یىی اس
دبیل ثَجَد آهدى اختالف در ًتبیج هزثَط ثِ عولىزد
سبهبًِّبی آثیبری ثبراًی ثَد .هتَسط آة رسیدُ ثِ
سهیي در آسهبیصّبی هزثَط ثِ ثبد هالین ٍ تٌد ثِ
تزتیت ثزاثز ثب  79/0 ٍ 19/7هیلیهتز اًداسُگیزی ضد.
همبدیز اًداسُگیزی ضدُ ًطبى دٌّدُ وبّص لبثل
تَجِ عوك آة رسیدُ ثِ سهیي در ضزایط ثبدی در اثز
افشایص تلفبت پبضطی آة ثَد .ووتزیي ٍ ثیطتزیي
تلفبت ثبدثزدگی در آسهبیصّبی اٍل ( ثبد هالین) ثِ
تزتیت ثزاثز ثب  73/1 ٍ 9/1درغد ٍ در آسهبیصّبی
ًَثت دٍم (ضزایط ثبد تٌد) ثِ تزتیت ثزاثز ثب ٍ 77/7
 13/8درغد اًداسُگیزی ضد .ثِ طَر هتَسط در
آسهبیصّبی اًجبم گزفتِ در ضزایط ثبدی ًسجت ثِ
ضزایط ثبد هالین ،هیشاى تلفبت پبضطی حدٍد 38/9
درغد افشایص یبفتِ استً .تبیج ًطبى داد ،افشایص
عوك آة وبرثزدی در ضزایط ثبدی هٌجز ثِ تلفبت
پبضطی ثیطتز هیگزدد .تغییزات فطبر آة ،هتفبٍت
ثَدى سٍایِ جْت بتزالّب ثب جْت ثبد طبلت ٍ
ّوچٌیي تغییزات هَضعی سزعت ثبد اس هْوتزیي
عَاهل ایجبد اختالف ثیي همبدیز تلفبت پبضطی ثدست
آهدُ در آسهبیصّب ثَد.
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جذٍل ( :) 2هقادیز آب اًذاسُگیزی ضذُ ٍ تلفات تثخیز ٍ تادتزدگی در دٍ ضزایط تاد هالین ٍ تٌذ
هتَسط آة رسیدُ ثِ
سهیي )(mm

تلفبت تجشیز ٍ ثبدثزدگی
(درغد)

ثبد هالین

ثبد تٌد

ثبد هالین

ثبد تٌد

ثبد هالین

ثبد تٌد

ثبد هالین

ثبد تٌد

1

563

563

6468

6468

6161

4364

763

3361

5

568

568

7363

7363

6469

4566

3

564

564

4167

4167

3665

5869

1165
11.5

3768
5961

4

561

561

3666

3666

5969

5464

1864

3363

5

565

565

6566

6566

5761

4966

1365

5464

6

568

568

7567

7567

6961

5561

868

5764

7

568

568

7368

7368

6161

5161

1866

3167

8

565

565

6566

6566

5761

4966

1365

5464

9

568

568

7567

7567

6961

5561

868

5764

11

568

568

7368

7368

6161

5161

1866

3167

11

366

366

6468

11161

5768

5366

1168

5168

15
13
حدالل

568
363
561

568
363
561

8565
6468
3666

8565
6468
3666

6763
6161
5969

5667
4666
5464

5163
763
763

3367
5861
5464

حداوثز

366

366

8565

11161

6961

5667

5163

5168

هیبًگیي

567

567

6665

6968

5766

4761

1361

3167

ضوبرُ هشرعِ

هتَسط دثی آثپبش
)(lit/s

هتَسط عوك آة وبرثزدی
)(mm

تغییزات فطار آب
همبدیز فطبر آة اًداسُ گیزی ضدُ در هحل رٍسًِ
آثپبش ثِ ّوزاُ درغد تغییزات ٍ ضزیت وبّص
راًدهبى هحبسجِ ضدُ در آسهبیصّبی ًَثت اٍل ٍ دٍم
در جدٍل ضوبرُ ( )1ارامِ ضدُ است .هطبثك ًتبیج
ارامِ ضدُ هالحظِ هیگزدد ،ووتزیي ٍ ثیطتزیي
همبدیز فطبر اًداسُگیزی ضدُ ثِ تزتیت ثزاثز ثب ٍ 7/8
 ٍ 1/1هیبًگیي همبدیز فطبر اًداسُگیزی ضدُ ثزاثز ثب
 1/8ثبر ثَد .تغییزات فطبر آة در سبهبًِّبی آثیبری
ثبراًی هَرد ارسیبثی لبثل هالحظِ ثَد ثِ طَری وِ
ووتزیي ٍ ثیطتزیي تغییزات فطبر ثِ تزتیت ثزاثز ثب
 ٍ 11/9 ٍ 39/9ثِ طَر هیبًگیي  78/7درغد ثدست
آهد .هْوتزیي عَاهل هَثز ثز ایجبد تغییزات فطبر آة
عدم وٌتزل آى در ایستگبُ پوپبص ٍ خطَط لَلِ اغلی ٍ
ًیوِ اغلی اس طزیك ضیزّبی وٌتزل فطبر ٍ ّوچٌیي
عدم تطبثك ٍیضگیّبی پوپ اًتشبة ضدُ ثب فطبر هَرد
ًیبس سبهبًِ ضٌبختِ ضدٍ .جَد چٌیي تغییزاتی در
فطبر آة در ًْبیت هٌجز ثِ عدم یىٌَاختی تَسیع ٍ
وبّص راًدهبى تَسیع آة خَاّد ضد وِ همدار ایي

وبّص اس طزیك ضبخع ضزیت وبّص راًدهبى تعییي
ضدُ است .ووتزیي ٍ ثیطتزیي همدار ایي ضزیت ثِ
تزتیت ثزاثز ثب  ٍ 0/08 ٍ 0/07ثِ طَر هیبًگیي 0/09
هحبسجِ ضد .در  33سبهبًِ هَرد هطبلعِ همدار ضزیت
هذوَر اس  0/01ثیطتز ثَد.
یکٌَاختی تَسیغ آب
ضبخعّبی ضزیت یىٌَاختی تَسیع وزیستیبًسي
ٍ یىٌَاختی تَسیع چبرن پبییي سبهبًِ ثِ هٌظَر
ارسیبثی یىٌَاختی تَسیع آة هَرد استفبدُ لزار گزفتٌد.
ضىل ( )3همبدیز ضزیت یىٌَاختی تَسیع آة
وزیستیبًسي را در سبهبًِّبی هَرد هطبلعِ در دٍ
ضزایط ثبد هالین ٍ تٌد ًطبى هیدّد .ووتزیي ٍ
ثیطتزیي همبدیز هزثَط ثِ ضزیت یىٌَاختی تَسیع آة
وزیستیبًسي در ضزایط ثبد هالین ثِ تزتیت ثزاثز ثب
 ٍ 87/9 ٍ 91/7در ضزایط ثبد تٌد ثِ تزتیت ثزاثز ثب
 99/9 ٍ 77/6درغد ثدست آهد .همدار هیبًگیي
ضبخع اضبرُ ضدُ در ضزایط ثبد هالین ٍ تٌد ثِ
تزتیت ثزاثز ثب  16/1 ٍ 99/6درغد تعییي ضد .طجك
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ًتبیج ارامِ ضدُ هالحظِ هیگزدد ،افشایص سزعت ثبد
ثِ طَر هتَسط هٌجز ثِ وبّص حدٍد  39/9درغدی
یىٌَاختی تَسیع آة گزدیدُ است .تعداد  30سبهبًِ
آثیبری ثبراًی هَرد هطبلعِ دارای همبدیز ضزیت
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یىٌَاختی تَسیع ثببی  91درغد در ضزایط ثبد هالین
ثَدًد در حبلی وِ در ضزایط ثبد تٌد تعداد  30هشرعِ
دارای همبدیز ووتز اس  99درغد ثَدًد.

جذٍل ( :)9هقادیز فطار آب اًذاسُگیزی ضذُ در هحل رٍسًِ آتپاش

ضوبرُ هشرعِ
1
5
3
4
5
6
7
8
9
11
11
15
13
حدالل
حداوثز
هیبًگیي

فطبر حدالل

فطبر حداوثز

فطبر هتَسط

تغییزات فطبر

)(bar

)(bar

)(bar

(درغد)

ضزیت وبّص
راًدهبى

365
364
568
568
361
569
361
365
569
361
366
461
366

465
461
368
368
463
465
464
463
465
464
565
565
561

369
368
363
363
367
367
367
368
367
367
466
468
463

1667
1761
5663
5663
3165
3566
3168
5566
3566
3168
3465
5763
5861

1614
1614
1616
1616
1617
1618
1617
1616
1618
1618
1618
1616
1617

568
461
365

368
565
465

363
468
368

1667
3566
5865

1614
1618
1616

همبدیز ضبخع یىٌَاختی تَسیع آة در ضزایط ثبد
هالین در درجِ ثٌدی هتَسط تب خَة ٍ در ضزایط ثبد
تٌد در درجِ ثٌدی ضعیر تب هتَسط ارسیبثی هیضَد.
یىی اس عَاهل هَثز ثز وبّص ٍ یب افشایص لبثل تَجِ
یىٌَاختی پشص آة در ثزخی هشار  ،تغییزات هَضعی
ٍ ًبگْبًی سزعت ثبد ثَد .ضىل ( )7همبدیز یىٌَاختی
تَسیع آة در چبرن پبییي را در سبهبًِّبی هَرد
هطبلعِ را ًطبى هیدّد .ووتزیي ٍ ثیطتزیي همبدیز
هزثَط ثِ یىٌَاختی تَسیع آة چبرن پبییي در ضزایط
ثبد هالین ثِ تزتیت ثزاثز ثب  ٍ 97/1 ٍ 79/1در ضزایط
ثبد تٌد ثِ تزتیت ثزاثز ثب  91/1 ٍ 79/7درغد ثدست
آهدّ .وچٌیي همدار هیبًگیي ضبخع اضبرُ ضدُ در
ضزایط ثبد هالین ٍ تٌد ثِ تزتیت ثزاثز ثب 77/1 ٍ 97/6
درغد تعییي ضد .رًٍد وبّطی ضبخعّبی یىٌَاختی
تَسیع چبرن پبییي آة ٍ وزیستیبًسي در ضزایط ثبد
تٌد ًسجت ثِ هالین تمزیجب هطبثِ ّن ثَد .همدار

ضبخع یىٌَاختی تَسیع آة چبرن پبییي در  6سبهبًِ
در ضزایط ثبد هالین ثیطتز اس  90درغد ٍ در ضزایط
ثبد تٌد ووتز اس  10درغد تعییي ضد .ووتزیي ٍ
ثیطتزیي همدار وبّص ضبخع اضبرُ ضدُ در اثز
افشایص سزعت ثبد ثِ تزتیت ثزاثز ثب 19/8 ٍ 9/8
درغد هحبسجِ ضد .ثِ طَر ولی ًتبیج ًطبى داد
افشایص سزعت ثبد اس هحدٍدُ  7تب  1ویلَهتز ثز سبعت
تب هحدٍدُ  30تب  37ویلَهتز ثز سبعت ثِ طَر
هتَسط هٌجز ثِ وبّص یىٌَاختی تَسیع آة در حدٍد
 70درغد ضدُ است .تغییزات فطبر سبهبًِ ًیش ثِ
تزتیت اٍلَیت اثز ثِ عٌَاى عبهل دٍم در وبّص
یىٌَاختی تَسیع آة در سبهبًِّبی هَرد ارسیبثی ثَد.
ًتبیج ارسیبثی یىٌَاختی پشص آة ًطبى داد ،دثی،
فطبر ٍ آرایص آثپبشّب در ثیطتز سبهبًِّبی هَرد
هطبلعِ هتٌبست ثب سزعت ثبد ًطمِ ًجَدُ است.
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ضکل ( :)6هقادیز ضزیة یکٌَاختی تَسیغ آب کزیستیاًسي ساهاًِ در هشارع هَرد هطالؼِ

ضکل ( :)2هقادیز یکٌَاختی تَسیغ چارک پاییي آب در ساهاًِّای هَرد هطالؼِ

راًذهاى کارتزد ٍاقؼی چارک پاییي
ضبخع راًدهبى وبرثزد ٍالعی چبرن پبییي آة ثب
استفبدُ اس ًتبیج آسهبیصّبی تعییي یىٌَاختی پشص
آة ٍ رطَثت خبن تعییي ضد (ضىل  .)1هطبثك ضىل

ارامِ ضدُ هالحظِ هیگزدد ،ووتزیي ٍ ثیطتزیي
همبدیز هزثَط ثِ ایي ضبخع در ضزایط ثبد هالین ثِ
تزتیت ثزاثز ثب  ٍ 93/8 ٍ 73/1در ضزایط ثبد تٌد ثِ
تزتیت ثزاثز ثب  79/7 ٍ 39/1درغد ثدست آهد .همدار
هیبًگیي ضبخع راًدهبى وبرثزد ٍالعی چبرن پبییي
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سبهبًِ در ضزایط ثبد هالین ٍ تٌد ثِ تزتیت ثزاثز ثب
 76/1 ٍ 10/6درغد تعییي ضد .همدار ضبخع فَق
در  33سبهبًِ هَرد هطبلعِ در ضزایط ثبد هالین ثیص
اس  71درغد هحبسجِ گزدید ٍ در ضزایط ثبد تٌد همدار
آى در  9هشرعِ ووتز اس  11درغد ثدست آهد.
هْوتزیي عَاهل هَثز ثز همبدیز راًدهبى وبرثزد ٍالعی
چبرن پبییي سبهبًِّبی هَرد ارسیبثی ضدُ همدار عوك
آة وبرثزدی ،سزعت ثبد ٍ تغییزات فطبر آة ثَد .در
ثزخی هشار هثل هشرعِّبی ضوبرُ  33 ٍ 9 ،7همدار
آة وبرثزدی ثیطتز اس حد هَرد ًیبس ثَد ثِ طَری وِ
همدار عوك آة رسیدُ ثِ سهیي ثیطتز اس همدار ووجَد
رطَثتی خبن ثَد .هَضَ اضبرُ ضدُ هٌجز ثِ تلفبت
ًفَ عومی لبثل تَجْی هیضد .در آسهبیصّبی ًَثت
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دٍم ًیش سزعت ثبد ،هْوتزیي عبهل افشایص تلفبت
پبضطی ٍ در ًتیجِ وبّص راًدهبى وبرثزد آة در
هشار ثَد .افشایص سزعت ثبد ثِ طَر هتَسط هٌجز ثِ
وبّص  73/7درغدی راًدهبى وبرثزد ٍالعی چبرن
پبییي گزدید .تغییزات فطبر سبهبًِ در ًمبط هشتلر
ّن هَجت وبّص راًدهبى ثِ طَر هتَسط در حدٍد 9
درغد در توبهی آسهبیصّب ضدُ ثَد .عدم طزاحی
غحیح سبهبًِّبی آثیبری ثبراًی ،عدم ثزًبهِ آثیبری
دلیك هتٌبست ثب ضزایط رطَثتی خبن ٍ عدم در ًظز
گزفتي توْیدات هدیزیتی ثِ هٌظَر وبّص اثز سزعت
ثبد ثِ عٌَاى هْوتزیي عَاهل ایجبد وٌٌدُ ٍضعیت
ًبهطلَة راًدهبى وبرثزد آة ضٌبختِ ضدًد.

ضکل ( :)9هقادیز راًذهاى کارتزد چارک پاییي آب در ساهاًِّای هَرد هطالؼِ

ًتیجِ گیزی کلی
در ایي تحمیك عولىزد هزثَط ثِ تعداد  31سبهبًِ
آثیبری ثبراًی والسیه ثبثت در دٍ ضزایط ثبد هالین ٍ
تٌد هَرد ارسیبثی لزار گزفت .ثِ طَر ولی ًتبیج ًطبى
داد ،ثیطتز سبهبًِّبی هَرد هطبلعِ عولىزد هطلَثی
ًداضتٌد .در ضزایط ثبد هالین دٍ عبهل عوك آة

وبرثزدی ثیص اس حد ٍ ًبهتٌبست ثب ضزایط رطَثتی ٍ
تغییزات فطبر آة هْوتزیي عَاهل هَثز ثز وبّص
راًدهبى وبرثزد ٍ یىٌَاختی تَسیع آة ثَدًد .در ضزایط
ثبد تٌد عالٍُ ثز دٍ عبهل اضبرُ ضدُ ،سزعت ثبد
ثیطتزیي اثز وبٌّدُ ثز همبدیز ضبخعّبی یىٌَاختی
تَسیع ٍ راًدهبى وبرثزد را داضتِ است.
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ثِ طَر ولی ًتبیج راًدهبى وبرثزد ٍالعی آة ًطبى
داد ،در ثزخی ًمبط استبى سًجبى استفبدُ اس سبهبًِ
آثیبری ثبراًی هٌبست ًجَدُ ٍ هیثبیستی در سهبى
اًتشبة ایي ًَ سبهبًِ ،هعیبر سزعت ثبد جدیتز هَرد
دلت ٍ ارسیبثی لزار هیگزفت .ثزرسی دلیكتز تطبثك-
پذیزی سبهبًِّبی آثیبری ثبراًی ثب ضزایط هَجَد

هشػَغب اس ًظز سزعت ثبد ،ثبسًگزی در رٍشّبی
طزاحی ایي سبهبًِّب ٍ ّوچٌیي ارامِ ثزًبهِ دلیك
آثیبری هجتٌی ثز ضزایط رطَثتی خبن ٍ سزعت ثبد اس
راّىبرّبی هْن ٍ لبثل پیطٌْبد ثِ هٌظَر افشایص
عولىزد سبهبًِّبی آثیبری ثبراًی والسیه ثبثت هی-
ثبضد.

هٌاتغ
ثزادراى ّشاٍُ ،ف .1334 .ارسیبثی فٌی سبهبًِّبی آثیبری تحت فطبر اجزا ضدُ در ضْزستبى اران .پبیبى ًبهِ
وبرضٌبسی ارضد ،داًطىدُ هٌْدسی علَم آة ،داًطگبُ ضْید چوزاى اَّاس.
سبلویً ٍ . ،یىَیی .3183 . ،ارسیبثی فٌی و التػبدی طز ّبی آثیبری ثبراًی اجزا ضدُ ثز رٍی هحػَل
سیت سهیٌی در استبى ّبی اغفْبى ٍ ّوداى .گشارش پضٍّطی سبلیبًِ ،سبسهبى تحمیمبت ٍ آهَسش وطبٍرسی،
ثشص تحمیمبت فٌی ٍ هٌْدسی وطبٍرسی اغفْبى.
سلیوی ،م ،.غلَاتیبى،ن ٍ .اهیزی ،ة .3161.ارسیبثی فٌی سبهبًِّبی آثیبری ثبراًی والسیه اجزا ضدُ در
ثبغّبی چبی استبى گیالىً .طزیِ آة ٍ خبن.
سْزاة ،ف ٍ .عجبسی ،فً .3186 .گبّی ثِ راّىبرّبی ارتمبء ثبسدُ ٍ ثْزٍُری هػزف آة آثیبریً .طزیِ فٌی
ضوبرُ  ،17هَسسِ تحمیمبتی فٌی ٍ هٌْدسی وطبٍرسی.
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طبلجی ،ر،.دّبى سادُ ،ةَّ ٍ .ضوٌد .3167 . ،ارسیبثی سبهبًِ ّبی آثیبری ثبراًی والسیه ثب آثپبش هتحزن
ضْزستبى ضَش .اٍلیي ّوبیص هلی هٌْدسی ٍ هدیزیت وطبٍرسی ،هحیط سیست ٍ هٌبثع طجیعی پبیدار.
فبریبثی ،ا،.هعزٍف پَر ٍ . ،لوزًیب .3186 .ُ ،ثزرسی ٍ ارسیبثی سبهبًِ ّبی آثیبری ثبراًی والسیه ثبثت دضت
دّگالى وزدستبى .هجلِ علَم ٍ فٌَى وطبٍرسی ٍ هٌبثع طجیعی ،علَم آة ٍ خبن.
هػطفی سادُ ،ة ٍ.عطبیی،م ٍ .اسالهیبى ،ط . 3198 .ارسیبثی آثیبری ثبراًی اجزا ضدُ در هٌطمِ اغفْبى ٍ
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Assessment of wind velocity effect on technical performance of semiportable sprinkling irrigation systems in Zanjan province
H. Ojaghlou1, Z. Bigdeli, A. Shirdeli

Abstract:
One of the crucial mechanisms in order to achieve a sustainable agriculture and water
consumption management in the field is to continuously monitor the performance of pressurized
irrigation systems. In the present study, the wind velocity effect on the performance of semiportable sprinkling irrigation systems in Zanjan province was evaluated. Therefore, the
experimental tests were performed on 13 agricultural fields in two climatic conditions include
high and low-intensity wind velocity. Spray losses, Christiansen uniformity coefficient,
distribution uniformity of low quarter, actual application efficiency of lower quarter and the
changes in the system’s pressure were determined. The results indicated that, the lowest and
highest value of spray losses were determined 7.3 and 51.8%, respectively, and the general
average values of spray losses in low- and high-intensity wind conditions were determined 13.0
and 31.7%, respectively. The minimum and maximum values of distribution uniformity of low
quarter in low-intensity wind velocity condition were obtained 47.3 and 74.5% and in highintensity wind speeds were obtained 27.4 and 65.5%, respectively. The average values of those
indices in the low- and high-intensity wind conditions were obtained as equal to 62.9 and 42.3%
respectively. The actual application efficiency of low quarter was measured 41.5 to 61.8% and
17.3 to 46.4% in low and high wind velocity condition, respectively. Intensifying the wind
velocity led to a reduction of 21.4% in actual application efficiency of low quarter and 20% in
water distribution uniformity. Finally, the results indicate that, wind velocity has had a
significant effect on reducing the water distribution uniformity and application efficiency.
Application of high irrigation water depth and pressure changes in sprinkle irrigation systems
were identified as other factors affecting on reducing technical performance of semi-portable
sprinkling irrigation system.
Key Words: Spray losses, Actual application efficiency of low quarter, water distribution
uniformity.
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