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تعییه کارایی مصرف آب پىثٍ تا ساماوٍی آتیاری خردوًاری سطحی
در مىطقٍی ارزيئیٍ ياقع در استان کرمان
رسَل اسسی*ً ،1ازر وَّیً ٍ 2جوِ یشزاىخٌاُ
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چکيده
افشایش رٍسافشٍى جوعیر ،تْزُتززاری تْیٌِ را اس هٌاتع آب تٍِیژُ زر ترش وشاٍرسی ضزٍری ساذسِ اسر .تِ هٌظَر زعییي
وارایی هظزف آب خٌثِ تا ساهاًِ ی آتیاری ذززًَاری سطحی زر هٌطمِ ارسٍئیِ ٍالع زر اسساى وزهاى ،آسهایشی تِ طَرذ
وززْای ذزز شسُ ٍ زر لالة طزح تلَنّای واهالً زظازفی تا سِ زىزار زر هشرعِ هزوش زحمیماذ وشاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعی
ارسٍئیِ ٍالع زر اسساى هشتَر اجزا گززیس .زیوارّا شاهل سِ سطح آتیاری  75 ٍ 100 ،125زرطس ًیاس آتی(تِ زززیة )I3 ٍ I2 ،I1
تِعٌَاى عاهل اطلی ٍ زٍ الگَی وارگذاری لَلِّای آتسُ شاهل هعوَلی( ٍ )r1یه زر هیاى( )r2تِعٌَاى عاهل فزعی تَزًس.
زیوارّای هَرز هطالعِ ،اس لحاظ هیشاى عولىزز هحظَل ،آب هظزفی ،وارایی هظزف آب ٍ ّوچٌیي جٌثِّای السظازی هَرز
ارسیاتی لزار گزفسٌسً .سایج ًشاى زاز وِ عولىزز هحظَل ًاشی اس اعوال زیوار 125زرطس ًیاس آتی ًسثر تِ زیوارّای ٍ 100
75زرطس ًیاس آتی تِ زززیة تِهیشاى  1204 ٍ 379ویلَگزم زر ّىسار افشایش زاشرّ .وچٌیي هشرض گززیس وِ عولىزز
هحظَل خٌثِ زر زیوار الگَی وارگذاری لَلِ آتسُ تِ طَرذ  r1تِهیشاى  377ویلَگزم زر ّىسار تیشسز اس الگَی  r2تَز .تِ عالٍُ،
اثز هسماتل زٍ عاهل تز عولىزز هحظَل ًشاى زاز وِ زیوار  I1r1زارای تْسزیي عولىزز هیتاشس .تِرغن یىساى تَزى هیشاى آب
هظزفی زر ّز زٍ عاهل فزعی ،وارایی هظزف آب زر زیوار  r1حسٍز 16زرطس تیشسز اس زیوار  r2تَز .ارسیاتی السظازی زاللر تز
ایي زاشر وِ ّشیٌِی ساهاًِ زر زیوار  r2زر حسٍز 11زرطس ًسثر تِ زیوار  r1ووسز اسر.
واژههاي کليدي :ذزز آتیاری ،وارایی هظزف آب ،عولىزز خٌثِ ،ارسٍئیِ.

 -1زاًشگاُ آساز اسالهی ٍاحس وزهاى ،وزهاى ،ایزاى
 -2عضَ ّیأذ علوی ،ترش فٌی ٍ هٌْسسی وشاٍرسی ،هزوش زحمیماذ وشاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعی اسساى وزهاى
 -3عضَ ّیأذ علوی ترش هٌْسسی آب زاًشگاُ آساز اسالهی ٍاحس وزهاى
* ًَیسٌسُی هسٍَلrakh_802@yahoo.com :
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مقدمٍ
خٌثِ اس هْنززیي هحظَالذ وشاٍرسی اسر وهِ عهالٍُ تهز
زههأهیي هههَاز اٍلیههِ طههٌایع ًسههاجی ٍ رٍغههيوشههی ،زر
اشسغالسایی ترشّای وشاٍرسی ،طٌعر ٍ تاسرگاًی ًمهش
هْوی را ایفا هیوٌس(ذساتٌسُ .)1385 ،زر تهاسار جْهاًی اس
هیاى خٌج زاًِی رٍغٌی هْن یعٌی سَیا ،آفساتگززاى ،خٌثهِ،
تازام سهیٌی ٍ ولشا ،خٌثهِ تعهس اس سهَیا زر همهام زٍم لهزار
زارز ،سیزا خٌثِ هٌثع غٌهی اس رٍغهي ٍ خهزٍز یي اسهر وهِ
تیش اس  6زرطس خزٍز یي هَرز ًیاس زًیا ٍ هَاز ذام طهٌایع
ریسههٌسگی ،تافٌههسگی ،رٍغههيوشههیً ،ظههاهی ،تْساشههسی،
زغذیِی اًساى ،واتلساسی ٍ غیزُ را زشىیل هیزّس .تیش
اس یه لزى اسر وِ رٍغي خٌثِ تِطَرذ ذهَراوی هظهزف
هیشَز ٍ ّیچ اثز سیاىآٍری زر آى هشهاّسُ ًشهسُ اسهر
(وههَیىی .)1375،زر ًسیجههِ ،ووسههز هحظههَل وشههاٍرسی
ٍجَز زارز وِ اس ًظز لاتلیهر ایجهاز ارسا افهشٍزُ ٍ زٌهَ
فزآٍرزُّا ،یارای تزاتزی تا خٌثِ را زارا تاشس.
هْنززیي هٌاطك خٌثِ ذیش وشَر عثارزٌس اس :گزگاى ،گٌثهس،
تاتل ،ساریٍ ،راهیي ،وزج ،اَّاس ،فارس ،ذزاسهاى ،وزههاى،
وزهاًشاُ ٍ لهشٍیي .وهل سهطح سیزوشهر خٌثهِ زر وشهَر
حسٍز ّ 150شار ّىسار هی تاشس .سطح سیزوشهر خٌثهِ زر
اسساى وزهاى اغلة هٌحظز تِ هٌطمِی ارسٍئیِ تَزُ وِ تها
هساحسی حسٍز ّ 2500ىسار ،لاتلیر زَلیس حسٍز  2/5زهي
زر ّىسار را زاراسر(تیًام .)1388،زٌْا رلهن ههَرز وشهر
خٌثِ زر هٌطمِ ارسٍئیِ ،رلن ٍراهیي اسهر وهِ تازَجهِ تهِ
تَهی تَزى ٍ هَارز هظزف هسٌَ آى اس جایگاُ ٍیهژُای زر
تیي وشاٍرساى ایي هٌطمِ تزذَرزار اسر.
وههاّش هٌههاتع آب هَجههَز ٍ افههشایش تْههای آى اهههزٍسُ
وشاٍرساى را تِ سور اسهسفازُ اس سهاهاًِّهای آتیهاری تها
تاسزُی تاال سَق زازُ اسر .تا زَجهِ تهِ خیشهزفر علهن ٍ
اّویر وشاٍرسی تزای اسسفازُ تْیٌهِ اس آب ،زجْیهشاذ ٍ
رٍاّای هرسلف آتیاری اتسا گززیسُ اسر .ایي زر حهالی
اسر وِ زر طَرذ اسسفازُ طحیح اس آب ،عالٍُ تز افشایش
زَلیس زر ٍاحس سهطح ههیزهَاى سهطح سیهز وشهر را ًیهش
افشایش زاز .یىی اس راُّهای ًیهل تهِ ایهي اّهساف وهارتزز
شیَُّای جسیس آتیاری هاًٌس اسسفازُ اس سهاهاًِی آتیهاری
ذززًَاری سطحی اسر .اسسفازُ اس ایي سهاهاًِ ،عهالٍُ تهز
واّش هظهزف آب ،افهشایش عولىهزز هحظهَل را زر خهی

زارز(سیسي ٍ تیلگر .)2002،زر یٌس زِّی گذشسِ اهىاى
اسسفازُ اس رٍاّای آتیاری ًَاری تزای هحظَالذ هرسلف
سراعی هَرز تزرسی لزار گزفسِ ٍ هشرض شسُ اسر وِ زر
شزایط هعیٌی ،رٍا آتیاری ًهَاری ًسهثر تهِ رٍاّهای
هزسَم لازر تِ واّش آب آتیاری تزای هحظَالذ هرسلهف
هیتاشس(تاسال ٍ ّوىاراى.)2009،
ّزیٌههس هطالعههاذ هسعههسزی زر ارزثههاف تهها اسههسفازُ اس
ساهاًِ ّای آتیاری ذززًَاری سطحی تزای وشر خٌثِ زر
زًیا اًجام شسُ اسر اها زر ایزاى ،زحمیماذ یٌساًی زر ایي
سهیٌِ طَرذ ًگزفسِ اسر .آتیاری ذززًهَاری سهطحی زر
سراعههر خٌثههِ اس سههال  1984زر زگههشاس شههزٍ شههس وههِ
افشایش عولىزز ،تْهزُی السظهازی ٍ وهاّش ّشیٌهِّهای
زَلیس هحظَل تاعث گسسزا ایي ساهاًِ گززیهس(ًرجَاًی
همههسم ٍ ّوىههاراى .)1386،تاسههال ٍ ّوىههاراى( )2009تههِ
تزرسی اثزاذ زٍ سالِ رٍاّای هرسلف آتیاری ذززًهَاری
سطحی تز عولىزز ،وارایی هظزف آب ٍ ویفیر الیاف خٌثِ
زر شزق ززویِ تا یْار سطح آتیاری()100 ٍ 75 ،50 ،25
زرطس زرلیِی رطَتر اس ذهان خززاذسٌهس .ایهي هحممهاى
زریافسٌههس وههِ تیش هسزیي ٍ ووسههزیي وههارایی هظههزف آب
تِزززیة زر سطَح  25 ٍ 100زرطس زرلیِ رخ زازُ اسر.
زٍٍ ٍ ّوىههاراى( )2008زر تزرسههی زٍ سههالِی وههارایی
هظزف آب ٍ ٍاوٌش عولىزز خٌثِ تِ زٍ ًَ زیوار آتیهاری
ًَاری(آتیاری ًَاری هعوَلی ٍ آتیاری ًَاری یه زر هیهاى)
تِ ایي ًسیجِ رسیسًس وِ وارایی هظزف آب زر رٍا یهه
زر هیاى تیشسز تَزُ ٍ تا زَجِ تِ هزحلِی هسیزیر اجهزای
طزح هظزف آب آى تیي  31زا  33زرطس ًسثر تِ آتیاری
هعوَلی ووسز تَزُ اسر .تهان ٍ ّوىهاراى(ً )2005شهاى
زازًس وِ اسسفازُ اس یه ذط لَلهِ آتهسُ تهِ اسای ّهز سهِ
رزیف وشر ،هظزف آب خٌثِ را تِهیشاى  15زا  33زرطهس
ًسثر تِ رٍا یه ذط لَلِ آتسُ تِ اسای زٍ رزیف وشر،
واّش هیزّس؛ یىی اس فزضهیاذ زر ایهي زحمیهك یىسهاى
تَزى سهاى آتسّی زر زٍ رٍا تِ هحظَل تهَز .وهالفًَسش ٍ
ّوىاراى( )2007زٍ سال عولىزز ساهاًِّای آتیاری ًَاری
سطحی ٍ سیزسطحی را تز عولىزز خٌثِ تا  4سطح هرسلف
آتیاری هَرز ارسیاتی لزار زازًس .زر ایهي آسههایش  4سهطح
( 120 ٍ 100 ،80 ،60زرطس ًیاس ٍالعی گیاُ) وهِ اس رٍا
خٌوي -هًَسیر هحاسثِ گززیهسُ تهَز ،اعوهال شهسً .سهایج
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ًشاى زاز وِ عولىزز هحظهَل زر زیوارّهای 100 ٍ 120
زرطس ًیاس آتی زر ّز زٍ ساهاًِی آتیاری ًَاری سهطحی ٍ
سیزسطحی ،زفاٍذ هعٌهی زاری تها یىهسیگز ًساشهسٌس .ایهي
زرحالی تَز وِ عولىهزز هحظهَل زر زیوارّهای 60 ٍ 80
زرطس ًیهاس آتهی زر سهاهاًِی آتیهاری ًهَاری سیزسهطحی
تِطَر هعٌیزاری تیشسز اس سطحی تَز.
آتیاری خٌثِ تِهمسار  90زا  100زرطهس تهالمَُی زثریهز ٍ
زعزق ،تِرغن افشایش جزم هازُی ذشهه گیهاّی ،زفهاٍذ
هعٌیزاری تا آتیاری تِ هیهشاى  70زها  75زرطهس تهالمَُی
زثریههز ٍ زعههزق آى ًسارز(تزًٍسههَى ٍ ّوىههاراى.)2006،
ّوچٌههیي ،تزاسههاس آسهایشههی وههِ تههٍِسههیلِی اًٍههسر ٍ
ّوىاراى( )2009تا یْار سطح آتیاری تها همهازیز ،50 ،25
 100 ٍ 75زرطههس تههالمَُی زثریههز ٍ زعههزق اًجههام شههس
هشرض گززیس وِ تاالززیي عولىزز هزتَف تِ زیوهار 100
زرطس تالمَُی زثریز ٍ زعزق تَزُ اسر.
ٍیساوز ٍ ّوىاراى( )2008زر آسهایشی عولىهزز ٍ ویفیهر
هحظههَل خٌثههِ را تهها اسههسفازُ اس زٍ رٍا آتیههاری ًههَاری
سیزسطحی ٍ آتیاری تاراًی هَرز همایسِ لزار زازًهسً .سهایج
ًشاى زاز وِ زر رٍا آتیاری ًهَاری سیزسهطحی عولىهزز
خٌثِ  8زرطهس ٍ وهارایی هظهزف آب  15زرطهس تیشهسز اس
آتیاری تاراًی تَزُ اسر ،اها همایسهِ ایهي زٍ رٍا آتیهاری
زر هَرز ویفیر الیاف خٌثِ هعٌیزار ًثَز .سیسي ٍ تیلگهر
( )2002تا هطالعِی زأثیز سِ رٍا آتیاری ًَاری ،شهیاری
ٍ تههاراًی زر لسههوسی اس جٌههَب شههزلی آًسالیهها زر ززویههِ
گشارا ًوَزًس وِ عولىزز خٌثِ زر سهِ رٍا یازشهسُ تهِ
زززیة  3380 ٍ 3630 ،4380ویلَگزم زر ّىسار تَزُ وهِ
زر ول زَلیس هحظَل زر رٍا ًَاری  21زرطهس تیشهسز اس
رٍا شیاری ٍ  30زرطس تیشسز اس رٍا تاراًی تَزُ اسهر.
وارایی هظزف آب تزاتز تا  2/36 ٍ 3/87 ،4/87ویلَگزم تز
هیلیهسز زر ّىسار تِ زززیة تزای سِ رٍا آتیاری گشارا
گززیسّ .وچٌیي ،هیشاى ریشا غَسُّا ًیهش اس الگهَی فهَق
خیزٍی هیوزز.
تازَجِ تِ تهزٍس ذشىسهالیّهای هسهسوز ٍ تحهزاى آب زر
جْاى تِذظَص زر هٌاطك ذشهه ٍ ًیوهِذشهه هاًٌهس
ایزاى اس یه سَ ٍ لشٍم زحمیك زر تِوارگیزی آتیاری ًَاری
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جْر اسسفازُ تْیٌهِ اس هٌهاتع آب وشهَر اس سهَی زیگهز،
ضزٍرذ اجزای ایي زحمیك را زَجیِ هیًوایس.
مًاد ي ريشَا
مىطقٍ اجرای طرح
ایههي زحمیههك زر هشرعههِی زحمیمههازی هزوههش زحمیمههاذ
وشاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعی شْزسساى ارسٍئیِ ٍالع زر اسساى
وزهاى زر سال  1388اجزا گززیس .هٌطمِی ارسٍئیهِ ٍالهع
زر  270ویلَهسزی جٌَب غزتی شْز وزهاى ٍ زر هحسٍزُ
o

o

o

جغزافیایی  28 191زا  28 381عزع شهوالی ٍ 57 711زها
o

 59 321طَل شزلی تا ارزفا  1044هسهز تهاالزز اس سهطح
زریا لزار گزفسِ اسر(شىل  .)1اللین هٌطمهِ ًیوهِتیاتهاًی
ذفیف ٍ جشء ًهَاحی گهزم هحسهَب ههیگهززز .هیهاًگیي
تارًسگی ساالًِ زر ایي هٌطمِ زر حهسٍز  30هیلهیهسهز زر
سال هیتاشس(ترسیاری.)1383،
قالة طرح ي ريش اجرا
ایي زحمیك زر سهیٌی تِ اتعاز  21×21هسهز ٍ تهِ هسهاحر
 441m2زر لالة طزح وزذّای ذزز شسُ تهز خایهِ طهزح
تلَنّای واهالً زظازفی ٍ زر سِ زىهزار تهِ اجهزا زر آههس.
ایي آسهایش زر لالة  6زیوار(سِ سطح ًیاس آتهی،I1;125 :
 I3;75 ٍ I2;100تههِعٌههَاى عاهههل اطههلی ٍ زٍ الگههَی
وارگذاری لَلِّای آتسُ شاهل هعوَلی( ٍ )r1یه زر هیهاى
( )r2تِعٌَاى عاهل فزعی) وِ ّز وسام اس زیوارّا زر وززی
تِ عزع  3/5هسز ٍ طَل  6هسز وِ شاهل  4رزیهف وشهر
تِ فاطلِ  70ساًسیهسز اس یىسیگز تَزًس ،تهِ اجهزا زر آههس
(شىل .)2
زر رٍا آتیاری ًَ ، r1ارّهای زٍ جهسارُ(زیح) تهِطهَرذ
هعوَلی زر ّز رزیف وشهر لهزار گزفسٌهسٍ ،لهی زر رٍا
آتیاری ًَ ، r2ارّای زٍ جسارُ(زیح) تِطَرذ یه زر هیاى
زر رزیفّای وشر لزار گزفسٌس .زر ایي آسهایش فاطهلِی
تَزِّای خٌثِ وشر شسُ زر ّز رزیف وشر 15ساًسیهسز
ٍ فاطلِ تیي زىزارّای آسهایش وِ تِ طَرذ عوَزی وٌهار
ّن لزار گزفسٌس 1/5 ،هسهز تهَز ٍ زعهساز وهل وهزذّها تها
احسساب زىزارّا تِ  18وزذ رسیس.
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شنل  -9مًقعیت مىطقه مًرد مطالعه وسبت به ایران ي استان مرمان

شنل  -2طرح الگًي ريش آبیاري

ًیاس آتی گیاُ تا اسسفازُ اس راتطِی خٌوي– هًَسیر اطهالح
شههسُ تههٍِسههیلِی فههائَ ٍ اعوههال ضههزیة گیههاّی زعیههیي
شههس(علیشازُ .)1387،فزاسههٌجّههای هزتههَف تههِ راتطههِی
خههٌوي– هًَسیههر اس ایسههسگاُ َّاشٌاسههی حههاجی آتههاز(زر
اسساى ّزهشگاى) وِ ًشزیه تِ هحهل آسههایش تهَز ،اذهذ
گززیس ٍ ضزیة گیاّی تا زَجِ تِ هٌحٌی زغییزاذ ضهزیة
گیاّی خٌثِ زر طَل فظل رشس تزای زٍرُّهای آتیهاری تها
اسسفازُ اس زسسَرالعول ًشزیِی شوارُی  56فهائَ زعیهیي
شس(ریچارز ٍ ّوىاراى .)1998،زر ایي زحمیك زٍر آتیهاری
تزای ّوِی زیوارّا  3رٍس زر ًظز گزفسِ شهس ٍ همهسار آب
ٍرٍزی تههِ ّههز وههزذ تهها اسههسفازُ اس آب شههوار حجوههی
اًساسُگیزی ٍ هسٌاسة تا زیوار هَرز ًظهز زر اذسیهار گیهاُ
لزار گزفر.
جسٍلّای  2 ٍ 1تزذی ذظَطیاذ شیویایی آب ٍ ذهان
هَرز هطالعهِ را ًشهاى ههیزٌّهسّ .وچٌهیي ،همهسار وهَز

شیویایی هَرز ًیاس گیاُ تز اساس زَطهیِ آسهایشهگاُ آب ٍ
ذههان هزوههش زحمیمههاذ وشههاٍرسی اسههساى وزهههاى150 ،
ویلههَگزم اٍرُ 50 ،ویلههَگزم سههَخز فسههفاذ ززیدههل ٍ 30
ویلَگزم خساسین تَز وِ زواهی وهَز فسهفازِ ٍ یهه سهَم
وَز اسزِ زر سهاى وشر ٍ هاتمی وَز اسزهِ زر هزحلهِی 5
تزگِ شسى خٌثِ اسهسفازُ شهس .فزاسهٌجّهایی وهِ زر ایهي
هطالعِ اًساسُگیزی شسًس عثهارذ تَزًهس اس :الهف) عولىهزز
هحظَل وِ تزای اًساسُگیزی آى زر ّز وهزذ اس زٍ رزیهف
وشر شسُ ٍسط اسسفازُ شس ٍ زٍ رزیف وٌاری تهِعٌهَاى
حاشیِ حذف گززیسًهس ٍ ب) تْهزٍُری آب وهِ اس زمسهین
وززى عولىزز هحظَل ّز وزذ تز حجهن آب هظهزفی زر
ّز وزذ تِ زسر آهس .زر ایي زحمیك ،یازاشر تززاریّای
هْن طحزایی ًظیز ثثهر زهاریدّهای هزتهَف تهِ واشهر،
اًساسُگیزی هیشاى آب هَرز اسسفازُ زر ّز وزذ ٍ غیزُ ّز
ّفسِ یه تار اًجام هیشس.

11

مجلهي مهىذسي مىابع آب /سال سًم /زمستان 9889
جذيل  -9برخي خصًصیات شیمیایي آب مًرد مطالعه
وازیَىّا )(meq/L
2

آًیًَْا )(meq/L
EC
(dS/m) CO3-2 HCO3- Cl 
4
5/2
57/2

2





SO4-2 Mg
Ca
K Na Fe
Mn
41
 21/4 13/469 0/078 0/014

pH
7/1

جذيل  -2وتایج تجسیهي برخي خصًصیات فیسیني ي شیمیایي خاك مًرد مطالعه
عوك ذان
(ساًسیهسز)

شي
(زرطس)

الی
(زرطس)

رس
(زرطس)

30-0

22

60

18

آًیَىّا ٍ وازیَىّای هحلَل
()meq/L
SO4

HCO3

Cl

7/6

4/8

4

Na

EC
)(ds/m

Mg

6

3/6

pH

SAR

Ca

4

0/85

8

1/65

جذيل -8خالصه ي تجسیه ياریاوس طرح MS
هٌثع زغییزاذ

زرجِ آسازی

عولىزز

وارایی هظزف آب

زىزار Rep
آتیاری A
ذطا ()E1
ًَ ساهاًِ ی آتیاری B
اثز هسماتل AB
ذطا ()E2

2
2
4
1
2
6

247/722
**2272381/056
40/972
**637696/889
**63343/722
22/66

0/000
**0/002
0/000
**0/006
**0/000
0/000

** :هعٌیزار زر سطح %1
جذيل  -4مقایسهي میاوگیه عملنرد يش پىبهي حاصل از اثر تیمار عامل اصلي (به ريش داونه در سطح یل درصذ)
عولىزز
(ویلَگزم زر ّىسار)

زیوار

2610A
2231B
1406C

I1
I2
I3

جذيل  -5مقایسهي میاوگیه عملنرد يش پىبه حاصل از اثر تیمار عامل فرعي(به ريش داونه در سطح یل درصذ)
عولىزز
(ویلَگزم زر ّىسار)

زیوار

2271A
1894B

r1
r2

ارزیاتی اقتصادی
تا زَجِ تِ ایي وهِ تهِوهارگیزی رٍا آتیهاری ذززًهَاری
سطحی زر هحظَالذ سراعی ّشیٌهِ سیهازی را زر تهز زارز،
لذا تزای همایسِ السظازی زیوارّای زٍ الگهَی وارگهذاری
لَلِّای آتهسُ ،یعٌهی  ، r2 ٍ r1اس رٍا السظهازی ًسهثر
هٌفعر تهِ ّشیٌهِ )B/C(1اسهسفازُ شس(سهلطاًی.)1372،
Benefit /Cost Ratio

1

زر ایي رٍا ًسثر هیاًگیي هٌهافع احسوهالی سهاالًِ ٍ یها
هعازل یىٌَاذر هٌافع احسوالی ساالًِ تِ هعازل ّشیٌهِی
یىٌَاذر ساالًِ طزح ،هحاسثِ گشهسِ ٍ ًسهثر هحاسهثِ
شسُ تا هعیار یه همایسهِ ههیگهززز .یٌاًچهِ
تاشس اًجام طزح زارای زَجیِ السظهازی ٍ اگهز
تاشس اًجام طزح سیاًثار هیتاشس .زر ایي رٍا تزای همایسِ
تیي طزحّای رلیة ،السم اسر وِ اتسسا ًسثر هٌفعهر تهِ
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ّشیٌِ ّز طزح را طثك زسسَرالعول فَق هحاسثِ وهززُ ٍ
ّز طزح را وِ ًسثر هٌفعر تِ ّشیٌِ آى ووسز اس یه تَز
هززٍز شوزز ،سدس طزح تْیٌِ را زر آًْهایی وهِ ًسهثر
هٌفعر تِ ّشیٌِ آىّا تیشسز اس یه ههیتاشهس ،تهز حسهة
ّشیٌِی اٍلیِ هززة ساذسِ ٍ آًْا را زٍ تِ زٍ همایسِ وهزز
(سلطاًی.)1372،
تجسیٍ ي تحلیل دادٌَا
زر خایاى ،زازُّای تِزسر آههسُ تها اسهسفازُ اس ًهزم افهشار
آهاری  MSTAT-Cهَرز زجشیِ ٍ زحلیل لزار گزفسٌهس ٍ
همایسِ هیاًگیيّا تا آسهَى زاًىهي(زر سهطح یههزرطهس)
اًجام گززیس.
وتایج ي تحث
عملکرد
ًسایج زجشیِی ٍاریاًس هزتَف تِ اثزاذ سِ سطح ًیاس آتهی
آتیاری ٍ زٍ الگَی وارگذاری لَلهِّهای آتهسُ ٍ ّوچٌهیي
اثزاذ هسماتل آًْا تز عولىزز خٌثِ ٍ وارایی هظهزف آب زر
جسٍل ً 3شاى زازُ شسُاًس .ایي ًسایج حهاوی اس آًٌهس وهِ
زیوار آتیاری ٍ زیوار ًَ ساهاًِی آتیاری ٍ ّوچٌهیي اثهز
هسماتل آًْها تهز عولىهزز ٍ وهارایی هظهزف آب زر سهطح
احسوال  %1هعٌیزار هیتاشس.
ًسایج تِزسر آهسُ اس همایسِی هیاًگیي عولىزز ٍا خٌثِ
حاطل اس اثز زیوهار عاههل اطهلی زر جهسٍل ً 4شهاى زازُ
شسُاًس .طثك ایي جسٍل ،زیوار  125زرطس ًیهاس آتهی ()I1
تا عولىزز  2610ویلَگزم زر ّىسار ًسهثر تهِ زیوارّهای
 100زرطس ( 75 ٍ )I2زرطس (ً )I3یهاس آتهی تهِزززیهة تها
عولىههزز  1406 ٍ 2231ویلههَگزم زر ّىسههار تههِطههَر

هعٌیزاری زر تاالززیي جایگاُ لزار گزفسِ اسر .تِ عثارزی،
رًٍس واّش زهأهیي آب آتیهاری تها رًٍهس وهاّش عولىهزز
هحظَل ّوسَ تهَز .زاگهسلي ٍ ّوىهاراى(ً )2009یهش زر
آسهایشی تا یْار ًیاس آتی( 60 ٍ 80 ،100 ،120زرطس) تهز
عولىزز خٌثِ تِ ایي ًسیجِ رسیسًس وِ زیوهار  120زرطهس
ًیاس آتی زارای تاالززیي عولىزز تَزُ ٍ اذسالف هعٌهیزاری
تیي ّز یْار زیوار ًیاس آتی ًیش هشاّسُ گززیس.
ًسایج تِزسر آهسُ اس همایسِی هیاًگیي عولىزز ٍا خٌثِ
حاطل اس اثز زیوار عاههل فزعی(جهسٍل ً )5شهاى زاز وهِ
عولىزز زر زیوار الگهَی وارگهذاری لَلهِ آتهسُ تهِطهَرذ
هعوَلی( )r1تیش اس  16زرطس تیشسز اس عولىهزز زر زیوهار
ًحَُ وارگذاری لَلِ آتسُ تِ طَرذ یه زر هیاى( )r2اسر.
زٍٍ ٍ ّوىههاراى( )2008زر تزرسههی زٍ سههالِی وههارایی
هظزف آب ٍ ٍاوٌش عولىزز خٌثِ زر زٍ ًَ زیوار آتیهاری
ًَاری (آتیاری ًَاری هعوَلی ٍ آتیاری ًَاری یه زر هیاى)
تههِ ایههي ًسیجههِ رسههیسًس وههِ عولىههزز هحظههَل زر رٍا
هعوَلی تیش اس  15زرطهس تیشهسز اس رٍا یهه زر هیهاى
اسر وِ تا ًسایج تِ زسر آهسُ زر زحمیهك حاضهز ّوسهَ
هیتاشس.
ًسایج تِزسر آهسُ اس همایسِ هیاًگیي عولىهزز ٍا خٌثهِ
حاطل اس اثز هسماتل زیوارّای عاهل اطهلی ٍ فزعی(شهىل
ً )3شاى زاز وِ زیوار  I1r1زارای تاالززیي عولىهزز(2917
ویلههَگزم زر ّىسههار) ٍ زیوارّههای  I2r2 ٍ I1r2 ،I2r1تهها
اذسالف عولىزز ًسهثساً ووهی ًسهثر تهِ یىهسیگز(،2363
 2100 ٍ 2303ویلَگزم زر ّىسار) زر جایگاُّهای تعهسی
لزار گزفسهِاًهس؛ ّوچٌهیي ،زیوهار  I3r2تها عولىهزز 1280
ویلَگزم زر ّىسار زارای خاییيززیي عولىزز هیتاشس.
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شنل  -8مقایسهي میاوگیه عملنرد يش پىبه حاصل از اثر متقابل تیمارهاي اصلي ي فرعي(به ريش داونه در سطح یل درصذ)

شنل  -4مقایسهي مارایي مصرف آب در تیمارهاي مختلف(به ريش داونه در سطح یل درصذ)
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شنل  -5وسبت مىفعت به هسیىه در تیمارهاي مختلف

وسبت مىفعت به هسیىه

1.2
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مقدار آب مصرفی
حجههن آب زازُ شههسُ تههزای زیوارّههای 75 ٍ 100 ،125
زرطس ًیاس آتهی زر ّهز زٍ ًحهَُی وارگهذاری لَلهِ آتهسُ
تِزززیة  7500 ٍ 10000 ،12500هسز هىعهة زر ّىسهار
تَز(جههسٍل .) 6زههاًىَى ٍ هیلههزٍی( )2003اس رٍا زههزاس
رٍساًِ آب تزای هحاسثِی زثریز ٍ زعزق ٍ تاسزُ ی آتیاری
زر سراعر خٌثِ زر اسسزالیا اسسفازُ وززًس .ول آب هظزفی
زر ّىسار  12000هسزهىعة تَز وهِ  8500هسزهىعهة آى
اس طزیك آتیاری زهأهیي ههیشهس .هیهاًگیي زثریهز ٍزعهزق
تزآٍرز شسُ زر ایي زحمیك 835هیلیهسهز تهَز ٍ هیهاًگیي
تاسزُ آتیاری  57زرطس تهِزسهر آههسً .سهایج رحیویهاى ٍ
واذىی(ً )1386یش ًشاى زاز وهِ آب ههَرز ًیهاس خٌثهِ زر
طَل زٍرُ رشس حسٍز  6000زا  9000هسزهىعة زر ّىسار
اسر .زر هٌاطمی وِ زهای َّا سیاز ٍ ذان هٌطمهِ شهٌی
تاشس ،آب هَرز ًیاس خٌثِ تِ  12000هسزهىعهة زر ّىسهار
ًیش ذَاّس رسیس .زر زحمیك حاضز ًیش هیهشاى آب هظهزفی
زر زیوار  100زرطس ًیاس آتی(آتیاری واهل گیاُ)10000 ،
هسزهىعة زر ّىسار تَز وِ تا ًسایج تِزسر آههسُ اس سهایز
زحمیماذ ّورَاًی زارز.
کارایی مصرف آب
وارایی هظزف آب اس زمسین عولىزز هحظهَل تهز وهل آب
هظزفی تزای زیوارّای هرسلهف تهِزسهر آههس .زجشیهِی
آهاری زازُّای وارایی هظزف آب آتیاریً ،شاى زاز(شىل
 )4وِ تاالززیي وارایی هظزف آب زر زیوار  I2r1تهِ همهسار
 0/236ویلَگزم تز هسزهىعة تهز ّىسهار رخ زازُ ٍ تعهس اس
آى ،زیوارّای  I3r1 ٍ I2r2 ،I1r1تِزززیة تا وارایی هظهزف
آب  0/204 ٍ 0/21 ،0/233ویلَگزم تهز هسزهىعهة جهای
گزفسِاًس .زر ایي زجشیِی آهاری ووسهزیي وهارایی هظهزف
آب زر زیوار  I3r2تِ همسار 0/17ویلَگزم تز هسزهىعهة زر
ّىسههار رخ زاز .تزخایههِی گههشاراّههای خیشههیي ،هیههاًگیي
وارایی هظزف آب زر هٌاطك ذشه آریشًٍا ٍ والیفزًیا تیي
 0/18زا  0/23ویلَگزم تز هسزهىعة تهز ّىسهار ههیتاشهس
(گزیسوز.)2002 ،

ارزیاتی اقتصادی
زر ایي زحمیك تا زر ًظز گزفسي ّهز هسزهىعهة آب(تهسٍى
اعوال یاراًِّا)  320ریال(اسالهی ٍ ّوىاراىّ ،)1387،هز
ویلَگزم تذر خٌثِ  4700ریالّ ،ز ویلَگزم وَز شهیویایی
 2600ریهالّ ،ههز هسهز لَلههِی آتههسُ  750ریهالّ ،ههز هسههز
عولیاذ ًظة ٍ وارگذاری لَلِّهای آتهسُ  250ریهالّ ،هز
هسز عولیاذ ٍجهیي  200ریهال ٍ ّهز ویلهَگزم ٍا خٌثهِ
 12500ریال(تز اساس گشارشْای ّفسگهی وویسهِی فٌهی
تذر خٌثِ اسساى وزهاى) ،زحلیل السظازی اًجام گزفسِ اسر
(جساٍل  .)8 ٍ 7تا زَجِ تِ ًسایج حاطل ،تیشسزیي ًسهثر
هٌفعر تِ ّشیٌِ را زیوار  )1/32( I1r1تِ ذهَز اذسظهاص
زازُ اسر ٍ تعس اس آى ،زیوارّای  I2r2 ٍ I1r2تهِزززیهة تها
همازیز  1/2 ٍ 1/25لزار گزفسِاًس؛ زٍ زیوار ًیاس آتهی %75
ًیش تِزلیل همسار ووسز اس یه ًسثر  B/Cزارای زَجیهِ
السظازی ًویتاشٌس(شىل ّ .)5وچٌیي ارسیهاتی السظهازی
زر ایي زحمیك ًشهاى زاز وهِ ّشیٌهِی سهاهاًِ ،زر زیوهار
الگَی وارگذاری لَلِّای آتسُ تِ طَرذ یهه زر هیهاى زر
حسٍز  12زرطس ًسثر تِ حالر هعوَلی ووسز اسر .سایز
زحمیماذ ًیش ًشهاى ههیزٌّهس وهِ زر زٍ زیوهار فاطهلِی
وارگذاری لَلِی آتسُ هعوهَلی ٍ یهه زر هیهاى ،عولىهزز
هشاتِ تَزُ ،اها ّشیٌِی ساهاًِ زر زیوار یه زر هیهاى 30
زرطس واّش یافسِ اسر(تَسه ٍّوىاراى.)2005 ،
وتیجٍگیری
زجشیِ ٍ زحلیل ًسایج ًشاى اس اذسالف ًاییش( 379ویلَگزم
زر ّىسار) عولىزز هحظَل تیي زٍ زیوار عاهل اطهلی ٍ I1
 I2هیزّس ٍ ّوچٌیي ،یىساى تَزى هیشاى آب هظزفی زر
زٍ زیوار عاهل فزعی  ٍ r2 ٍ r1تِرغن اذسالف  12زرطسی
زر ّشیٌِّای ایي زٍ زیوار ،زٌْا اذسالف  377ویلَگزم زر
ّىسار ،زر عولىزز هحظَل تیي ایي زٍ زیوار هشاّسُ شهس.
حال تا زَجهِ تهِ هحهسٍزیر ووهی ٍ ویفهی هٌهاتع آب ٍ
ّوچٌیي عولىزز ٍ وارایی هظزف آب ًسثساً ذهَب زیوهار
 ٍ I2r2اس ّوِ هْنزز ،جایگاُ ذَب ایهي زیوهار زر ارسیهاتی
السظازی ،هیزَاى گفر وِ جْر افشایش تْهزٍُری اس آب،
ساهاًِی ایي زیوار زارای زَجیهِ لاتهل لثهَلزهزی جْهر
راُاًساسی زر هٌطمِی هَرزهطالعهِ ٍ سهایز هٌهاطك وهِ اس
ًظز ذظَطیاذ آب ٍ َّایی شثیِ هٌطمهِی هَرزهطالعهِ
هیتاشٌسً ،سثر تِ سایز زیوارّاسر.
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جذيل  -6میاوگیه مقادیر آب مصرفي در تیمارهاي مختلف
زیوار ً %75یاس آتی

زیوار ً %125یاس آتی

زیوار ً %100یاس آتی

سیز سطحی

سطحی

سیز سطحی

سطحی

سیز سطحی

سطحی

7500

7500

10000

10000

12500

12500

جذيل  -7میسان اقالم مصرفي ي هسیىه آوها در هر مرت
هجوَ
(ریال)
75650
48275
55970
46595
53620
44245

هسَسط هیشاى وَز
ّشیٌِ (ریال) هظزفی ()kg
21000
21000
21000
21000
21000
21000

8/1
8/1
8/1
8/1
8/1
8/1

هسَسط هیشاى تذر
ّشیٌِ (ریال) هظزفی ()gr
500
500
500
500
500
500

10/5
10/5
10/5
10/5
10/5
10/5

هسَسط هیشاى لَلِ
ّشیٌِ (ریال) هظزفی ))m
18750
9375
18750
9375
18750
9375

25
12/5
25
12/5
25
12/5

هسَسط هیشاى آب
ّشیٌِ (ریال) هظزفی ( )m
3

26/25
26/25
21
21
13/65
13/65

8400
8400
8400
8400
8400
8400

زیوار
I1r1
I1r2
I2r1
I2r2
I3r1
I3r2

ّشیٌِ ًظة لَلِّای آتسُ ٍ ٍجیي واری تزای ّز وزذ تِ زززیة ( 4000 ٍ 5000ریال) زر ًظز گزفسِ شسُ اسر.
جذيل -8تحلیل درآمذ در هر مرت
زرآهس زر ّز وزذ (ریال)

لیور خٌثِ (ریال)

عولىزز زر ّز وزذ ()kg

زیوار

76500
60620
62000
56000
40250
33625

12500
12500
12500
12500
12500
12500

6/12
4/85
4/96
4/48
3/22
2/69

I1r1
I1r2
I2r1
I2r2
I3r1
I3r2

مىاتع

 -1اتزیشوی ج ،حسیٌی مّ .1384 .یسرٍلیه واًالّای
تاس .یاج زٍاسزّن اًسشاراذ آسساى لسس رضَی.
 -2جلَزار س ،ح گلوایی ،م ضیاءزثاراحوسی ٍ رحواًی
فیزٍسجاًی.1387.زعییي خزٍفیل سطح آساز جزیاى آب
رٍی سزریشّای اٍجی تا اسسفازُ اس رٍا اجشای هحسٍز،
سَهیي وٌفزاًس ّیسرٍلیه ایزاى زاًشگاُ زْزاى.
 -3زسسَراًی ،م .1386 .زاثیز رسَتاذ خشر سزریش اٍجی
تز ضزیة زرلیِ ٍ شزایط جزیاى ،خایاى ًاهِ وارشٌاسی
ارشس .زاًشگاُ شیزاس.
 -4سثه رٍح ،م ، 1386 .زعییي الگَی جزیاى ذزٍجی اس
تاور لسوسی اس هسل سس سلواى فارسی ،خایاىًاهِ
وارشٌاسی ارشس ،زاًشگاُ آساز اسالهی ٍاحس فیزٍس آتاز.

 -5شفاعی تجسساى م . 1384 .هثاًی ٍ وارتزز هسلّای
ّیسرٍلیىی -فیشیىی ،زاًشگاُ شْیس یوزاى اَّاس.
 -6تیًام 1372،هٌْسسیي هشاٍر سىَ .هطالعاذ هزحلِ
اٍل سس ٍ شثىِ آتیاری ٍ سّىشی سیثَیِ ،سیوای طزح
سس سیثَیٍِ ،سارذ ًیزٍ ساسهاى آب ٍ هٌطمِای فارس
جلس ششن .ص ص1زا. 40
ً -7جفی  ،م یاسی ،س طثاغ یشزی .1387 .اثز خایِّای
زاج سزریش زر ذظَطیاذ جزیاى تز رٍی یه سزریش تلٌس
زر شزایط تا ٍ تسٍى َّازّی هظٌَعیّ ،فسویي وٌفزاًس
ّیسرٍلیه ایزاى زاًشگاُ شْیس عثاسدَر.
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