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 چکیذُ

ٍسی هصشف آب دس بخص کطاٍسصی کِ بیطتشیي سْن دس هصشف آب کطَس سا داسد یکی اص ساّکاسّای اساسی بشای هقابلِ با  افضایص بْشُ

ییشات صهاًی ٍ هکاًی ّای آبیاسی سطحی بِ دلیل تغ ّای سیاضی دس طشاحی سیستن استفادُ اص هذل. ضی کطاٍسصی استاکوبَد آب دس اس

تَاى بسیاسی اص هحاسبات هشبَط بِ هَقعیت جبِْ پیطشٍی ٍ  ّا هی باضذ، صیشا با کاسبشد ایي هذل جشیاى آب سٍی سطح خاک بسیاس سایج هی

َْلت اسصیابی آبیاسی سا بِ سشعت اًجام دادُ ٍ تأثیش ّش گًَِ تغییش دس پاساهتشّای طشاحی سا بِ سپسشٍی آب، یکٌَاختی تَصیع ٍ ساًذهاى 

ّای  آصهایص. باضذ ای هی با اطالعات هضسعِ WinSRFR3.1  ٍSIRMODّای هَجَد دس دٍ ًشم افضاس  ّذف اص ایي تحقیق هقایسِ هذل .ًوَد

دس . ای اًجام پزیشفت طت سَسگَم علَفِبا ک ای جَیچِصحشایی دس هضسعِ تحقیقاتی هشکض تحقیقات بشًج کطَس دس ضْش سضت بِ صَست 

 .ّا بیطتش اص هقذاس ٍاقعی پیص بیٌی کشدًذ دس هشحلِ ًفَر ّوِ هذل ّا کوتش اص هقذاس ٍاقعی ٍ یطشٍی ّوِ هذلهشحلِ پ

 .SIRMOD ،WinSRFR3.1ّای سیاضی،  ، هذلای جَیچِآبیاسی  :ٍاطگاى کلیذی

 

 هقذهِ

سسی عولىشد آتیاسی سغحی تحت تش(. 2)واّص تلفات آب ٍ افضایص تاصدُ آتیاسی یىی اص اصَل اساسی دس تَسعِ وطاٍسصی است 

ّای  آًچِ دس عشاحی ٍ اسصیاتی سیستن. ثش هٌاعك دس حذ لاتل لثَلی ًیستهذیشیت صاسعاى حاوی اص آى است وِ تاصدُ واستشد آب دس او

صم تشداضت اعالعات ال. پسشٍی ٍ ًفَر خشیاى آب تش سغح صهیي است ،آتیاسی سغحی اص اّویت تاالیی تشخَسداس است ًحَُ پیطشٍی

تاضذ وِ ایي واس  ّای دلیك دس داخل هضسعِ هی هستلضم یىسشی اًذاصُ گیشی خَیچِخْت پیص تیٌی ٍ هحاسثِ همذاس ًفَر آب دس 

ّای عذدی ضشٍسی تِ ًظش  ّای اسصاًتش ٍ صهاى ووتش هاًٌذ سٍش لزا استفادُ اص سٍش. گشدد تاعث صشف ّضیٌِ ٍ ٍلت صیادی هی

 (.1)سسذ  هی

یعٌی ّیذسٍدیٌاهیه، ایٌشسی صفش ٍ هَج سیٌواتیه سا تشای  SIRMODعولىشد سِ هذل سیاضی دس ( 2011) اتشاّیویاى ٍ لیالت

ّای ّیذسٍدیٌاهیه ٍ ایٌشسی صفش دس ّش دٍ  تفاٍت صیادی تیي هذل. ای ٍ ًَاسی هَسد تشسسی لشاس دادًذ ّای آتیاسی خَیچِ سٍش

 (.3)ای ٍ ًَاسی هٌاسة تَد  یاسی خَیچِى سغحی آب دس آتعولىشد هذل دس ضثیِ ساصی خشیا. سٍش آتیاسی ٍخَد ًذاضت
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ٍصاست وطاٍسصی ) WinSRFR3.1ّای هَخَد دس دٍ ًشم افضاس  ّذف اص اًدام ایي تحمیك اسصیاتی ًتایح حاصل اص ضثیِ ساصی هذل

تَسلیِ ( 1989، ٍاوش) Arid-Land ،2009 ) ٍSIRMODایاالت هتحذُ آهشیىا، سشٍیس تحمیك وطاٍسصی ٍ هشوض تحمیك وطاٍسصی 

ضاهل  SIRMODّای ایٌشسی صفش ٍ هَج سیٌواتیه تَدُ ٍ ًشم افضاس  ضاهل هذل WinSRFR3.1ًشم افضاس . تاضذ ای هی اعالعات هضسعِ

 .تاضذ ّای ّیذسٍدیٌاهیه، ایٌشسی صفش ٍ هَج سیٌواتیه هی هذل

 

 ّا هَاد ٍ سٍش

ای تا وطت  حمیمات تشًح وطَس دس ضْش سضت تِ صَست خَیچِّای صحشایی اص هضسعِ تحمیماتی هؤسسِ ت دس ایي تحمیك دادُ

ایٌشسی   ، ضثیِ ساصی هذلSIRMODًشم افضاس   ّای ایٌشسی صفش ٍ ّیذسٍدیٌاهیه دس ای تِ هٌظَس ضثیِ ساصی هذل سَسگَم علَفِ

. دی تَدى آًْا تشداضت ضذای تشای واستش ّای ًشم افضاس تا هطاّذات هضسعِ ٍ همایسِ خشٍخی هذل WinSRFR3.1صفش دس ًشم افضاس 

تا تَخِ تِ تاسًذگی هٌغمِ ٍ یه چیي گیاُ )ًَتت  3هتش دس  68خَیچِ تِ عَل  15ّای هَسد هغالعِ تعذاد  تشای اسصیاتی هذل

ّا،  ّای هضسعِ ٍ استخشاج خشٍخی هذل گیشی پس اص اًذاصُ. صَست گشفتًفَر گیشی  ّا اًذاصُ دس آتیاسی خَیچِ. آتیاسی ضذ( سَسگَم

دس ایي تحمیك تِ علت آًىِ اص سسیتن اًتْا تستِ استفادُ ضذُ است هذل هَج . اس ٍالعی ٍ ضثیِ ساصی ضذُ تاّن همایسِ ضذآه

تشای ٍاسٌدی دٍ ًشم افضاس هَسد اسصیاتی صهیي هَسد هغالعِ تِ دٍ لسوت تمسین ضذ ٍ  .تاضذ سیٌواتیه دس دٍ ًشم افضاس غیشفعال هی

 .ای هذل ٍاسٌدی گشدیذ ّای هضسعِ پس اص اًذاصُ گیشی

ای  ای، هشتَط تِ آتیاسی خَیچِ ّای هضسعِ گیشی  ّای ٍالعی حاصل اص اًذاصُ ّای هختلف، تا دادُ ّای حاصل اص هذل ًتایح ضثیِ ساصی

تشاصش  ، اص xpّا  ، ٍ همادیش پیص تیٌی ضذُ تَسظ هذل xoدس ایي تحمیك  تشای همایسِ ٍ اسصیاتی همادیش هطاّذ ضذُ . همایسِ گشدیذ

 :ّا تِ هعادلِ سگشسیًَی صیش استفادُ ضذُ است دادُ

(1)                                                  op XX   
 :وِ دس آى

λ  :تاضذ ضیة تْتشیي خظ تشاصش دادُ ضذُ هی. 

R)ّای ضشیة تثییي  ضاخص
دس ایي هعادلِ همادیش . تاضذ ّا هی تعییي وٌٌذُ تٌاسة تشاصش هعادلِ فَق تش دادُ(  )ٍ اًحشاف هعیاس ( 2

 λ<1  ٍ ًطاى دٌّذُ پیص تیٌی ووتش اص همذاس ٍالعی ، λ>1 (.4)تاضذ  ، ًطاى دٌّذُ پیص تیٌی تیطتش اص همذاس ٍالعی هی 

ای، عالٍُ تش هعیاسّای آهاسی تحث ضذُ اص اهىاى  ای اًتخاب ضذُ تشای ضشایظ هضسعِّ تِ هٌظَس اسصیاتی ولی اص لاتلیت واستشد هذل

ّا، تذست آهذُ ٍ  ، ًیض استفادُ ضذ تا تذیٌَسیلِ دیذگاّی ولی اص عولىشد ولیِ هذل Eaهذل،  ًسثیواستشد هعیاس دسصذ هتَسظ خغای 

 ایي پاساهتش تصَست صیش .ّا اص صشاحت ٍ دلت تیطتشی تشخَسداس تاضذ ّای ایي هذل گیشی ًْایی دس هَسد لاتلیت ٍ ًتیدِ همایسِ

 :ضَد تعشیف هی

(2) 
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 ًتایج ٍ بحث

پیص تیٌی  همادیش. دّذ ّای دٍ ًشم افضاس سا ًطاى هی ًتایح حاصل اص همایسِ پیطشٍی ٍالعی ٍ پیص تیٌی ضذُ تَسظ هذل( 1)دس خذٍل 

λ  ٍRّای  ّا ووتش اص همادیش هطاّذُ ضذُ است، ٍلی تِ عَس ولی هتَسظ همادیش ضاخص ضذُ دس هشحلِ پیطشٍی تشای تواهی هذل
2  
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خْت  WinSRFR3.1تیاًگش هٌاسة تَدى هذل  77/17ٍ ًیض هیضاى خغای ًسثی هذل تشاتش  دسصذ 1/95ٍ  908/0تِ تشتیة تِ هیضاى 

 .  تاضذ ّا هی ی خشیاى دس خَیچِپیص تیٌی فشآیٌذ پیطشٍ
 ّا ّا دس هشحلِ پیطشٍی دس جَیچِ هتَسط هقادیش پاساهتشّای الصم جْت اسصیابی هذل  -1جذٍل 

 (%)λ N σ Er R2(%) Ea هذل ًشم افضاس

SIRMOD 
HD 895/0  72 52/2  5/10  6/97  5/18  

ZI 895/0  72 52/2  5/10  6/97  5/18  

WinSRFR3.1 ZI 908/0  72 02/1  2/9  1/95  77/17  

N  :تعذاد هطاّذات 
 

تیاًگش آى است وِ  ،ًتایح حاصل اص اسصیاتی. وٌیذ ًتایح حاصل اص همایسِ ًفَر ٍالعی ٍ پیص تیٌی ضذُ سا هطاّذُ هی( 2)دس خذٍل 

Rٍ  017/1تشاتش  λهیضاى . ّا همذاسی تیطتش اص ٍالعیت سا تشای ًفَر آب دس خان پیص تیٌی وشدًذ ّوِ هذل
ٍ هتَسظ  3/98تشاتش  2

 .تاضذ هی WinSRFR3.1تیاًگش هٌاسة تَدى هذل  7/1خغای ًسثی 
 ّا ّا دس هشحلِ ًفَر جَیچِ هتَسط هقادیش پاساهتشّای الصم جْت اسصیابی هذل -2جذٍل 

 (%)λ N σ Er R2(%) Ea هذل ًشم افضاس

SIRMOD 
HD 038/1  45 34/4  8/3  5/98  6/3  

ZI 038/1  45 34/4  8/3  5/98  6/3  

WinSRFR3.1 ZI 017/1  45 81/2  7/1  3/98  7/1  

 
 ًتیجِ گیشی

ای دس  ای تحت آتیاسی خَیچِ تشای وطت سَسگَم علَفِ WinSRFR3.1ًتایح ایي تحمیك حاوی اص لاتلیت لاتل لثَل ضثیِ ساصی هذل 

ّیچ اختالفی  .تاضذ هی یيسغح صیش وطت هحصَل ٍ استفادُ تْیٌِ اص آب ٍ صه خْت تاالتشدى استمای تْشُ ٍسی هٌغمِ هَسد هغالعِ

هطاّذُ ًطذ وِ تاویذ وٌٌذُ تحمیمات لثلی دس ایي صهیٌِ  SIRMOD-HD  ٍSIRMOD-ZIّای  تیي پیص تیٌی تشآٍسد ضذُ تَسظ هذل

ّشچٌذ وِ خْت استفادُ دس سایش گیاّاى ٍ سایش هٌاعك تایذ تحمیمات تیطتشی صَست گیشد اها تا تَخِ تِ ایٌىِ ًشم افضاس . تاضذ هی

WinSRFR3.1 تٌاتش  اًتطاس یافتِ است 2009تاضذ وِ دس سال  ًسخِ خذیذی اص سشی ًشم افضاسّای ضثیِ ساصی آتیاسی سغحی هی

 .تَاًذ خایگضیٌی تشای ًشم افضاسّای آتیاسی سغحی تاضذ تحمیمات اًدام ضذُ دس هٌغمِ هَسد هغالعِ هی
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Abstract 

Increase water use efficiency In the agricultural sector the largest Share The country has use water. 

One of the fundamental solutions To deal with Water Shortage On agricultural land. Using 

mathematical models The design of surface irrigation systems Is very common due to Changes time 

and place Water flow on the soil surface, Because The application models Many of the calculations 

can be related to the position Advance and Recession water Phases, Distibution Uniformity and 

Irrigation efficiency Done quickly and Impact of any change The ease of design parameters to be 

evaluated. The purpose of this study compared two software models including WinSRFR3.1 and 

SIRMOD with the field observation data. Field experiments were done in the research field of rice 

research center in the Rasht city under Sorghum Bicolour with the furrow irrigation method. Both 

of models predicted the advance stage by the amount more than the actual amount. About the 

infiltration, both of them predicted more than the actual amounts. 
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