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منظور افزایش راندمان کاربرد آب با بهشرایط آبیاری نواری تعیین مناسبترین 

   SRFR استفاده از مدل 

 
 9، سعید غالبی2مدرضا امداد، مح6آرش تافته

 

 68/64/6931تاریخ ارسال:

 66/41/6931تاریخ پذیرش:

 

 "بررسی راندمان کاربرد آب در اراضی حمیدیه "پژوهشی  مقاله برگرفته از طرح

 

 چکیده:
اجرا می شوند، اندازه گیری ها در صورت سنتی ریت آبیاری و ابعاد نوار در منطقه حمیدیه بهینظر به اینکه مد

 70راندمان کاربرد آب در دشت حمیدیه خوزستان در آبیاری نواری پایین است )حدود ایط فعلی نشان می دهد که شر

و  تعیین زمان آبیاری متناسب با  ارائه راهکارهایی مانند تعیین طول و عرض نوار، دبی ورودی به نوار. از این رو درصد(

سازی آبیاری ین منطقه خواهد داشت. لذا استفاده از مدل های شبیهنقش مهمی در افزایش راندمان کاربرد آب در اآنها 

که بتوانند تاثیر این پارامتر ها را به صورت توام بررسی نمایند از اهمیت باالیی برخوردار  SRFR4.1.3سطحی مانند 

اده از اطالعات اندازه اندازه گیری شد. با استفاست. در این پژوهش اطالعات شیب، نفوذ پذیری و ابعاد نوار در حمیدیه 

تغییرات راندمان کاربرد آب با لحاظ تغییرات طول و  .واسنجی شد SRFR4.1.3مدل جامع و کاربردی  گیری شده، 

نتایج نشان داد که در   قرار گرفت. بررسیمورد   SRFR4.1.3عرض نوار، دبی، مدت زمان آبیاری با استفاده از مدل 

 7لیتر برثانیه و زمان آبیاری   18تا  15متر،  دبی بین  10متر، عرض 180نوار  درصد(، طول 4/0شیب اراضی منطقه )

افزایش داد. که این نتیجه در درصد  25تا  20توان راندمان کاربرد آب را به ساعت در اجرای آبیاری نواری می 5/7تا 

  بسیار حائز اهمیت است. راستای کاهش تلفات و مصرف بهینه آب

 

 یاری نواری، ابعاد نوار، دبی ورودی و حمیدیه.کلمات کلیدی : آب
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 مقدمه 
های آبیاری است ترین روشآبیاری سطحی از قدیمی

که در اکثر نقاط جهان به طور گسترده ای کاربرد 

شده در منطقه ریشه را دارد. گیاه تنها آب ذخیره

صورت رواناب و یا نفوذ استفاده نموده و آبی که به

-ه خارج می شود جزو تلفات بهعمقی از دسترس ریش

حساب می آید. راندمان کاربرد آب نسبت عمق آب 

نفوذ یافته در منطقه ریشه به عمق کل آب ورودی به 

گزارش   Raine and Mcclymont. (1997)مزرعه است.

منظور کاربرد و کردند که توانایی سامانه آبیاری به

توزیع یکنواخت آب عامل مهمی در حفظ و ذخیره 

بع آب قلمداد می شود و از نظر اقتصادی حائز منا

اهمیت است که طراحی و مدیریت مناسب آبیاری می 

 کننده این موضوع باشد. تواند تضمین

صورت سطحی آبیاری درصد از اراضی آبی کشور به 80

می شوند. مشکل عمده روش های آبیاری سطحی 

پایین بودن راندمان آبیاری است که عمدتا ناشی از 

 ,Khatri and Smith)مدیریت آبیاری می باشد ضعف

در صورت اعمال صحیح مدیریت آبیاری و در (. 2006

نظر گرفتن تغییرات زمانی و مکانی خصوصیات خاک، 

راندمان های باال در آبیاری سطحی دور از انتظار 

به منظور تعیین   (.Gatta et al., 2007 نخواهد بود)

چنین تاثیر تغییرات دبی تاثیر ابعاد کرت و یا نوار و هم

و شیب بر راندمان کاربرد آب و سایر اجزای مرتبط با 

های مختلفی توسط محققین آبیاری بسط و آن، مدل

و   SIRMODتوسعه داده شده اند. مدل های  

SRFR4.1.3  از جمله مدل های معمول و کاربردی

جدید می باشند که در راستای تاثیر تغییرات ابعاد) 

وار(، دبی، شیب و سایر پارامتر های طول و عرض ن

مرتبط با راندمان کاربرد آب در مزرعه به منظور ارائه 

مدیریت مناسب آبیاری و ارتقا راندمان کاربرد آب 

 Bautista et al.,2012 شوند)مورد استفاده واقع می

Walker, 1989 ; با استفاده از این مدل ها تحقیقات .)

های زی ابعاد روشگسترده ای در زمینه بهینه سا

آبیاری سطحی با هدف افزایش راندمان کابرد آب 

 Mailhol et al., 2005  Eldeiry ;انجام پذیرفته است )

et al., 2005 ; Zerihun et al., 2005.)  

Kanoni et al.(2005)  نشان دادند که حداقل دامنه

 14تغییرات راندمان کاربرد آب در مزرعه ذرت حدود 

ت. همچنین حداقل دامنه تغییرات درصد اس 70تا 

تا  70راندمان کاربرد آب در مزرعه چغندرقند حدود 

 Mokari Gahroodi etدرصد گزارش شد.  80

al.(2013)  از مدلSRFR4.1.3 سازی برای شبیه

ای استفاده نمودند. نتایج آنها نشان داد آبیاری جویچه

که مدل با دقت خوبی اجزای بیالن حجمی آب را 

ازی نموده و در جویچه های کوتاه تا نسبتا شبیه س

طوالنی نتایج قابل قبولی را ارائه کرده است. بر اساس 

این تحقیق بیشترین خطای مدل در برآورد رواناب 

درصد و کمترین آن در حجم آب  2سطحی حدود 

 درصد گزارش شده است. همچنین  7ورودی حدود 

Moridnejad et al. (2010) افزایش  تحقیقی را با هدف

راندمان کاربرد آب در مزارع نیشکر با استفاده از مدل 

SRFR4.1.3  دبی  10انجام دادند. در این تحقیق

ورودی مختلف به جویچه در نظر گرفته شد. نتایج 

ای، دبی ورودی نشان داد که در شرایط آبیاری جویچه

درصد، حدود  70برای رسیدن به راندمان کاربرد باالی 

 .Taghizadeh et al انیه گزارش شد. لیتر بر ث 5/1

را با استفاده از اطالعات  SRFR4.1.3مدل  (2012)

ای و بر اساس دو روش اینرسی صفر و موج مزرعه

کینماتیک ارزیابی نمودند. نتایج نشان داد که مدل 

بیشترین تغییرات را نسبت به دبی ورودی، زمان قطع 

 .Valipour, Mجریان و پارامترهای معادله نفوذ دارد. 

and Montazar (2012)  در تحقیقی با بهینه سازی

دبی ورودی و واسنجی پارامتر های نفوذ نشان دادند 

قابلیت باالیی در بهینه سازی و  SRFR4.1.3که مدل 

شبیه سازی شرایط واقعی داشته و از آن در شبیه 

 سازی آبیاری سطحی بخوبی می توان استفاده نمود. 

Montesionos et al.(2001) سازی دبی ورودی با بهینه

و زمان آبیاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک در آبیاری 

سطحی نشان دادند که این دو پارامتر از نگاه فنی و 

 Chen اقتصادی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. 

et al.(2012) در تحقیقاتی برای بهینه سازی ابعاد

گزارش  SRFR4.1.3آبیاری نواری با استفاده از مدل 

میلی  25کردند که مقدار ذخیره آب در خاک حدود 

متر بهترین عملکرد را داشته و برای آبیاری نواری با 
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 140متر و بافت نیمه سنگین حداقل  400طول 

دقیقه زمان مورد نیاز است. برای راندمان باال در روش 

 5تا  7متر و عرض  140آبیاری نواری طول کمتر از 

ائه نمودند که این امر افزایش راندمان کاربرد متر را ار

با  Nie et al. (2014) درصد را بهمراه دارد.  42آب تا 

گزارش کردند که مدل  SRFR4.1.3بررسی مدل 

شبیه سازی مناسبی از داده های مزرعه انجام داده و 

از آن برای مدیریت آب در آبیاری سطحی به خوبی 

ندازه ابعاد نوار، دبی بررسی امی توان استفاده نمود. 

ورودی و ساعت آبیاری و تاثیر آن بر راندمان کاربرد 

کند. آب نقش مهمی در مدیریت مصرف آب ایفا می

مدیریت آبیاری بایستی به گونه ای باشد که هم در 

مصرف آب صرفه جویی شود و هم از شسته شدن و 

خسارت زدن به خاک کشاورزی جلوگیری به عمل 

 آید. 

به تحقیقات انجام شده مالحظه می گردد که با توجه  

طول و عرض نوار، دبی ورودی، شیب و زمان قطع 

جریان از مهمترین پارامتر های تاثیر گذار بر راندمان 

کاربرد آب در مزرعه می باشند از این رو در ادامه 

تغییرات ابعاد نوار، زمان قطع و دبی جریان ورودی بر 

گندمکاری حمیدیه راندمان کاربرد آب در اراضی 

)خوزستان( بررسی و مناسب ترین ابعاد نوار، دبی 

جریان ورودی و زمان قطع جریان بمنظور حصول به 

 راندمان کاربرد آب باالتر پیشنهاد می گردد.

 

 مواد و روش ها
سه مزرعه آزمایشی در  1757این پژوهش در سال 

منطقه حمیدیه )رامسه( استان خوزستان انجام گردید. 

 45ایلوت منتخب در حوضه کرخه و در سه پ

 21درجه و  27کیلومتری غرب شهر اهواز در بین 

 45دقیقه طول شرقی و  75درجه و  50دقیقه تا 

دقیقه عرض  2درجه و  77دقیقه تا  58درجه و 

شمالی، واقع شده است. نقشه مزارع منتخب در شکل 

 آورده شده است.  1

 

 ی حمیدیهپایلوت های منتخب در اراض (:6)شکل

 

 1در هر پایلوت نمونه های خاک برداشت شد. جدول 

میانگین ویژگی های فیزیکی، پایلوت ها را ارائه می 

در پایلوت ها جهت آماده سازی قطعات زراعی کند. 

ابتدا از دستگاه شخم و دیسک به منظور آماده سازی 

زمین استفاده شد و سپس با استفاده از دستگاه 

ه کشت گندم شد. رقم گندم مورد سانتریفیوژ اقدام ب

 15استفاده چمران و محدوده تاریخ کاشت گندم بین 

بود. عمق ریشه گندم حدود  1757آبان ماه  40الی 

سانتی متر اندازه گیری شد.با توجه به عمق ریشه  20

گندم و ویژگی های فیزیکی خاک منطقه مقدار نیاز 

 تعیین شد. 1میلی متر از رابطه  50آبی خالص 

 

میانگین ویژگی های فیزیکی خاک پایلوت های منتخب)حمیدیه( (:6)جدول

pH 
EC 

ds/m 

Ks 
n/d 

pb 
gr/cm3 

PWP 

% 

FC 

% 

 بافت خاک
 عمق

 سانتیمتر

4/7 5/2 025/0 28/1 0/15 5/71 Clay 
Loam 

45-0 

5/7 0/5 025/0 57/1 0/47 2/72 Clay 
Loam 

25-45 

7/7 2/5 025/0 57/1 0/47 2/72 Clay 
Loam 

20-25 
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(1) 
 

 PWPظرفیت زراعی خاک هر الیه،  FCکه در آن 

ضخامت هر الیه  Dنقطه پژمردگی دائم در هر الیه و 

شماره الیه می باشد. در سه پایلوت  iاست و ایندکس 

گیری اندازه 5منتخب نفوذپذیری خاک در سه تکرار ) 

نفوذ( با استفاده از دبل رینگ اندازه گیری شد. با 

های انجام شده معادله گیریمیانگین اندازه توجه به

 می باشد. 4نفوذ بطور متوسط به صورت رابطه 

(4)  

 tبر حسب میلی متر، مقدار نفوذ تجمعی  Zکه در آن 

مدت زمان تماس آب با خاک بر حسب ساعت می 

باشد. با استفاده از این معادله شرایط نفوذ برای مدل 

SRFR4.1.3 به توصیه  تعریف شد که با توجه

Strelkoff  and Clemmens (2006)   از روش

متوسط کوستیاکف لوییز اصالح شده استفاده شد. 

میلی متر در  2سرعت نفوذ نهایی در پایلوت ها بین 

ساعت می باشد. سنگین بودن بافت خاک و باال بودن 

گرم بر سانتیمتر  51/1جرم مخصوص ظاهری خاک ) 

آب به خاک و نیز مکعب( موجبات کاهش سرعت نفوذ 

کاهش نفوذ تجمعی را سبب شده است. سرعت 

ارائه  4پیشروی آب در پایلوت های مورد نظر در شکل 

گردیده است.اطالعات مدیریتی آبیاری در پایلوت های 

مورد نظر شامل تعداد نوبتهای آبیاری، تاریخ آبیاری ها 

 و مدت زمان آبیاری نیز تعیین شد. 

ها مدل مل پایلوتپس از بررسی و شناخت کا

SRFR4.1.3  برای شرایط فعلی واسنجی شد، سپس

پارامترهای مهم طراحی مانند طول، عرض، دبی 

نوارهای آبیاری در منطقه مورد بررسی واقع شد. 

ترین سناریو قابل اجرا و کاربردی از نظر سپس مناسب

طول، عرض، دبی و ساعت آبیاری مورد نیاز در راستای 

 اربرد آب توصیه گردید. افزایش راندمان ک

حالت ممکن جهت استفاده کشاورزان برای افزایش 

 راندمان کاربرد پیشنهاد گردید.

 

 
 

میانگین تغییرات جبهه پیشروی آب در پایلوت  (:2)شکل

 مورد نظر

 

 نتایج و بحث 
با توجه به تغییرات دبی ورودی و عمق آب آبیاری، 

لوت های محدوده تغییرات راندمان کاربرد آب در پای

ارائه گردیده است. همانگونه که  4منتخب در جدول 

مالحظه می شود  محدوده راندمان کاربرد آب در 

درصد می باشد که  74تا  47های منتخب بین پایلوت

بیانگر  این بوده که عمده آب مصرفی در مزرعه به 

 20صورت نفوذ عمقی از منطقه توسعه ریشه ها ) 

 ست.سانتی متر( خارج گردیده ا

با توجه به واسنجی انجام شده نتایج نشان می دهد که 

 5درصد و به طور متوسط  11تا  7مدل با خطای 

درصد خطا، برآورد مناسبی از راندمان در شرایط 

موجود داشته و می توان از آن بمنظور شبیه سازی 

راندمان کاربرد آب با تغییرات ابعاد و دبی جریان 

جه به اطالعات اولیه از ورودی استفاده نمود. با تو

جمله ابعاد نوار، دبی ورودی به نوار، ساعت آبیاری، 

برای شرایط  SRFR4.1.3شیب، اطالعات نفوذ، مدل 

مختلف اجرا گردید. که این پارامتر ها از مهمترین 

 ,.Gillies et al)پارامترهای آبیاری سطحی هستند

. در این ارتباط (Navabian et al.,2009؛  2008

مترهای  مختلف متناسب و قابل اجرا با شرایط پارا

منطقه در نظر گرفته شد. در این راستا طول های 

متر(،  14تا  8متر(، عرض های مختلف ) 450تا  150)

لیتر بر ثانیه( با ساعات  44تا  15دبی های متفاوت )

بمنظور تاثیر   SRFR4.1.3آبیاری مختلف با مدل

ان کاربرد بررسی تغییرات این پارامتر ها بر راندم

 گردید.
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بررسی چند متغیره برای مدیریت آبیاری سطحی  و  

راندمان کاربرد آب توصیه شده و نتایج آن بسیار 

 Sanchez؛  Ma et al., 2010  مناسب تر خواهد بود)

et al., 2009 4/0(. نتایج بدست آمده برای شیب 

ارائه شده است. همچنین عرض  7درصد در جدول 

متر در نظر گرفته شد، که حداقل عرض  8با نوار برابر 

 ممکن جهت ورود کمباین به مزرعه است. 

 

 مقایسه تغییرات راندمان کاربرد آب اندازه گیری شده در پایلوت های منتخب در شرایط موجود  (:2)جدول

 آبیاری مزرعه

 دبی

)لیتر بر 

 ثانیه(

 آب  عمق

 آبیاری

) میلی 

 متر(

عمق 

 خالص

 آبیاری

) میلی 

 ر(مت

 راندمان

  آب کاربرد

اندازه 

گیری 

 شده 

 )درصد(

راندمان کاربرد 

آب  شبیه 

 سازی شده

 )درصد(

درصد 

 خطا

6 

1 15 121 50 71 48 2/5 

4 17 185 50 47 45 2/7 

7 40 174 50 45 42 7/10 

2 

1 18 152 50 74 70 4/2 

4 17 120 50 71 48 2/5 

7 15 188 50 42 42 2/7 

9 

1 18 180 50 48 45 7/10 

4 15 125 50 70 47 0/10 

7 15 120 50 71 48 2/5 

 

لیتر بر  44تا  15دبی ورودی به نوار نیز در محدوده 

ثانیه تعریف شد. نتایج نشان می دهد که طول نوار در 

متر، راندمان کاربرد باالیی را  400تا  180محدوده 

نسبت به سایر شرایط دیگر ارائه می دهد. همچنین 

 8متر)عرض  180اندمان کاربرد آب در طول نوار ر

درصد  4/0لیتر بر ثانیه با شیب  18تا  15متر( با دبی 

تا  72ساعت آبیاری در محدوده  5/7تا  7و میانگین 

 درصد متغیر است.  78

متر و همین عرض نوار  400از طرف دیگر با طول 

لیتر بر  18تا  15چنانچه دبی ورودی در محدوده  

ر نظر گرفته شود، متوسط راندمان کاربرد آب ثانیه د

مقادیر طول  2گردد.در جدول درصد می 72حدود 

متر  10متر با عرض ثابت  450تا  150های مختلف از 

لیتر بر ثانیه  44تا  15و دبی های ورودی به نوار  

درصد و  4/0مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت)شیب 

تایج اجرای مدل میلی متر(. ن 50عمق خالص آبیاری 

SRFR4.1.3  نشان می دهد که با طول و عرض نوار

متر چنانچه دبی ورودی در  10و  180بترتیب برابر با 

لیتر بر ثانیه باشد، متوسط راندمان  18تا  15محدوده 

گردد. به عبارت دیگر درصد می 27کاربرد آب حدود 

در این شرایط مناسبترین راندمان کاربرد آب در 

متر، عرض  180درصد( با  طول نوار  22ود مزرعه )حد

لیتر بر ثانیه و زمان آبیاری  18تا  15متر، دبی  10

 گردد.ساعت حاصل می 5/7تا  7حدود 

الزم به ذکر است چنانچه در شرایط فوق طول نوار  

متر در نظر گرفته شود، متوسط راندمان کاربرد  400

درصد  21لیتر در ثانیه حدود  18تا  15آب برای دبی 

می گردد به عبارت دیگر با افزایش طول نوار، راندمان 

مقادیر   5کاربرد کاهش می یابد. همچنین در جدول 

متر با عرض ثابت  450تا  150طول های مختلف از 

لیتر بر  44تا  15های ورودی به نوار  متر و دبی 14

درصد و عمق  4/0ثانیه مورد بررسی قرار گرفت)شیب 

 یلی متر(. م 50خالص آبیاری 

نشان می دهد که  SRFR4.1.3نتایج اجرای مدل 

درصد( در طول و  22راندمان کاربرد آب در مزرعه )

متر، دبی ورودی  14و  180عرض نوار بترتیب برابر با 

گردد. حاصل می لیتر بر ثانیه 18تا  15در محدوده 

متر افزایش یابد  400همچنین چنانچه طول نوار به 

ا افزایش ساعات آبیاری، متوسط متر( ب14)با عرض
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 21لیتر بر ثانیه به  18تا  15راندمان کاربرد در دبی 

 درصد کاهش می یابد.

گردد متوسط راندمان کاربرد همانگونه که مالحظه می

 15متر، دبی حدود  10متر، عرض  180آب در طول 

ساعت آبیاری، با عمق  2تا  5/7لیتر بر ثانیه،  18تا 

یلی متر در دو شیب بررسی شده م 70خالص آبیاری 

درصد می باشد. که این نتیجه با نتایج  22در حدود 

که  Raghuwanshi et al.(2011)گزارش شده توسط 

راندمان آبیاری نواری بر اساس زمان پیشروی با مدل 

SRFR4.1.3  درصد گزارش نمودند منطبق  50را تا

 است.

ت آمده، برای نتیجه گیری بهتر با توجه به نتایج بدس 

متر بدست  180بیشترین راندمان کاربرد در طول 

متوسط تغییرات  7آمده است بنابراین در شکل 

راندمان کاربرد آب در سه عرض نوار بررسی شده، 

بطور توام نمایش داده شد. نتایج نشان داد در شرایط 

تا  15متر بهترین عرض است و دبی  10موجود عرض 

یری در مقدار راندمان گلیتر بر ثانیه کاهش چشم 18

متر ایجاد نمی کند  14و  10های کاربرد آب در عرض

متر شیب کاهش راندمان کاربرد آب  8ولی در عرض 

نسبت به تغییرات دبی بیشتر است و برای این عرض 

لیتر بر ثانیه توصیه می شود. از طرفی در هر  15دبی 

لیتر بر ثانیه کاهش  15سه عرض مورد بررسی از دبی 

 15د راندمان وجود دارد. از این رو دبی بیش از شدی

در  لیتر بر ثانیه برای ورود به هر نوار توصیه نمی شود.

مبنی ( Brouwer et al., 2001فائو ) 5نشریه شماره 

بر اینکه در خاک های سنگین با نفوذ پذیری مشابه 

میلی متر بر ساعت( در طول  2مزرعه این تحقیق )

 10درصد برای عرض  7/0 الی 4/0متر و شیب  180

لیتر بر ثانیه قابل انجام است که جهت  45تا  40متر 

افزایش راندمان دبی کمتر توصیه می گردد. بنابراین 

نتایج بدست آمده از مدل در بازه معقول قرار داشته و 

با توصیه های بین المللی منطبق است. ولی آنچه 

با  بسیار اهمیت دارد مقدار دقیق نفوذ است که فقط

مدل کردن و اندازه گیری مستقیم می توان به این 

نتایج دست یافت و در غیر این صورت توصیه ها کلی 

خواهد بود. توصیه های این تحقیق نیز برای این میزان 

نفوذ و شرایط موجود منطقه کاربرد دارد و در صورت 

تغییر شرایط خاک، نتایج تغییر خواهد نمود. لذا 

روش  SRFRه به دقت مدل توصیه می شود با توج

های آبیاری در هر منطقه مورد ارزیابی و بهینه سازی 

 قرار گیرند. 

 

 
تغییرات راندمان کاربرد آب با دبی و عرض های  (:9شکل)

 متر   684مختلف در طول نوار 

 

 نتیجه گیری نهایی
متر و کاهش آن  400اصالح طول نوار های موجود از 

به  که راندمان موجودشود متر باعث می 180ها به 

. برسددرصد  25به افزایش یافته و درصد  44میزان 

که این مقدار دو برابر حالت فعلی است. بنابراین جهت 

بهبود راندمان کاربرد آب در مزارع حمیدیه، طول 

لیتر  18تا  15متر،  محدوده دبی  10متر، عرض  180

 ساعت بمنظور بهبود 5/7تا  7برثانیه و زمان آبیاری 

درصد( در  25راندمان کاربرد آب در مزرعه )حدود 

 روش آبیاری نواری پیشنهاد می گردد.  
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 متر( 8تغییرات راندمان کاربرد آب با تغییرات طول نوار، دبی و ساعت آبیاری )عرض  (:9)ولجد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دبی

l/s 

عمق 

خالص 

 آبیاری

 ابعاد

22 24 68 61 

راندمان 

کاربرد 

    آب 

)%( 

زمان 

 اری   آبی

 ساعت

راندمان 

کاربرد 

     آب

)%( 

زمان 

 آبیاری   

 ساعت

راندمان 

کاربرد 

     آب

)%( 

زمان 

 آبیاری   

 ساعت

راندمان 

کاربرد 

آب       

)%( 

زمان 

آبیاری   

 ساعت

dn 

میلی 

 متر

 عرض

 متر

 طول

 متر

94 2 91 2 93 2 93 1/2 

14 8 614 23 1/2 96 1/2 94 2.1 94 9 

21 9 21 9 94 9 94 1/9 

99 1/2 91 1/2 98 1/2 49 1/2 

14 8 684 28 9 96 9 99 9 98 9 

21 1/9 28 1/9 94 1/9 94 1/9 

94 9 92 9 91 9 91 1/9 

14 8 244 21 1/9 23 1/9 92 1/9 94 4 

24 4 21 4 23 4 96 1/4 

23 1/9 96 1/9 94 1/9 91 4 

14 8 224 21 4 28 4 96 4 99 1/4 

24 1/4 21 1/4 23 1/4 96 1 

21 1/4 28 1/4 96 1/4 94 1 

14 8 214 24 1 21 1 23 1 92 1/1 

22 1/1 24 1/1 21 1/1 94 1 
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 درصد( 2/4متر و شیب  64تغییرات راندمان کاربرد آب با تغییرات طول نوار، دبی و ساعت آبیاری )عرض  (:4)جدول

 دبی

l/s 

عمق 

خالص 

 آبیاری

 ابعاد

22 24 68 61 

راندمان 

کاربرد 

 آب )%(

زمان 

 آبیاری   

 ساعت

راندمان 

کاربرد 

 آب )%(

زمان 

 آبیاری   

 ساعت

راندمان 

کاربرد 

 آب )%(

زمان 

 آبیاری   

 ساعت

راندمان 

کاربرد 

آب       

)%( 

زمان 

آبیاری   

 ساعت

dn 

میلی 

 متر

 عرض

 متر

 طول

 متر

91 1/2 98 1/2 44 1/2 46 9 

14 64 614 94 9 99 9 91 9 91 1/9 

21 1/9 94 1/9 92 1/9 99 4 

93 1/2 46 1/2 41 1/2 41 9 

14 64 684 94 9 91 9 44 9 46 1/9 

96 1/9 99 1/9 91 1/9 98 4 

99 1/9 91 1/9 93 1/9 46 4 

14 64 244 23 4 92 4 91 4 91 1/4 

21 1/4 94 1/4 99 1/4 91 1 

92 4 94 4 91 4 44 1/4 

14 64 224 23 1/4 96 1/4 94 1/4 91 1 

21 1 23 1 92 1 91 1/1 

23 1 92 1 91 1 93 1/1 

14 64 214 21 1/1 94 1/1 99 1/1 91 1 

21 1 28 1 96 1 91 1/1 
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 درصد( 2/4متر و شیب  62ت طول نوار، دبی و ساعت آبیاری )عرض تغییرات راندمان کاربرد آب با تغییرا (:1)جدول

 دبی

l/s 

عمق 

خالص 

 آبیاری

 ابعاد

22 24 68 61 

راندمان 

کاربرد 

  آب

)%( 

زمان 

 آبیاری

 ساعت

راندمان 

کاربرد 

  آب

)%( 

زمان 

 آبیاری

 ساعت

راندمان 

کاربرد 

  آب

)%( 

زمان 

 آبیاری

 ساعت

راندمان 

کاربرد 

آب       

)%( 

 زمان

آبیاری 

 ساعت

dn 

میلی 

 متر

 عرض

 متر

 طول

 متر

91 9 91 9 44 9 42 1/9 

14 62 614 96 1/9 99 1/9 91 1/9 98 4 

21 4 23 4 92 4 91 1/4 

91 1/9 98 1/9 42 1/9 44 4 

14 62 684 92 4 94 4 98 4 44 1/4 

23 1/4 96 1/4 91 1/4 91 1 

92 1/4 94 1/4 98 1/4 46 1 

14 62 244 23 1 96 1 91 1 98 1/1 

21 1/1 23 1/1 99 1/1 91 1 

96 1 91 1 91 1 46 1/1 

14 62 224 23 1/1 99 1/1 91 1/1 93 1 

21 1 96 1 99 1 91 1/1 

96 1 99 1 91 1 46 1/1 

14 62 214 23 1/1 96 1/1 91 1/1 93 1 

21 1 23 1 99 1 91 1/1 
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Determination of the best situation of border irrigation for increasing application  

Efficiency using SRFR model 

 
Arash Tafteh1, Mohammad Reza Emdad2, Saeed Ghalebi3 

 
Abstract: 

Due to this fact that irrigation management and border dimensions are traditionally used in Hamidieh 

region, measurements in recent condition showed that, application efficiency in Hamidieh plain is low 

and around 30 %. Therefore, providing solutions such as determining the length and width of the border, 

inflow rate and also determining the appropriate irrigation time will have an important role for increasing 

water application efficiency in this area. Therefore using appropriate simulation models like SRFR that 

can consider all important parameters related to surface irrigation improvement, has high importance. In 

this investigation, slope, Infiltration and border dimensions were measured in Hamidieh region. Using 

measured data, the SRFR4.1.3 model was calibrated. The variation of water application efficiency 

regarding to border dimensions, inflow rate and irrigation timing using SRFR model were evaluated. 

Results showed that with this slope (0.2%), the length of the border 180 m, the border width equal to 10 

m, the discharge between 15 to 18 liter per second, and the irrigation time equal to 3 to 3.5 hours, the 

water application efficiency can be increased by 40 to 45 percent. This result is very important for 

reducing irrigation losses and optimizes water consumption. 

 

Key words: border irrigation, dimension of border, inflow discharge and Hamidieh. 
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