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  مقاله پژوهشی
 

 هنام دشت ياريآب يسنت ةشبک در يباغ و يزراع ةعمد اهانيگ ياريآب مناسب ةبرنام نييتع
  لرستان

  
  ٤امداد محمدرضا و ٣يغالب ديسع ،٢مالح نايس ،*١يپناهي مهد

  
  

 دهيچک
  

 منطقه نيا ،هکتار ٨/٩١٣ مساحت به کرخهة ضحو از هنامة منطق کشتي الگوة عمد اهانيگي اريآب عمق و دور برآوردي برا
ة دور با الشتر ستگاهياي هواشناسي ها داده شد.ي بند ميتقس مشترک،ي آب منبع با آب هم واحد ١٩ به ArcGIS افزار نرم در

 ثيمانت -پنمن روش اساس بر مرجع سطح رتعرقيتبخ نييتعي برا الزم محاسبات و اخذ )١٣٩٣ تا ١٣٧٩( ساله١٥ي آمار
 در و نييتع کشتي الگو اهانيگ از کي هر رتعرقيتبخ ،٥٦ية نشر در فائوي شنهاديپي اهيگ بيضرا  لحاظ با سپس ؛شد انجام

ة منطق در  رشدة دوري برا گندمي آب ازين شد. محاسبه رشدة دور کلي برا و ماهانه صورت هب اهانيگ خالصي اريآب ازين ت،ينها
 و متر يليم ٨/٦٠ ،هنامة منطق در آب همي واحدهاي تمامي برا گندمي اريآب آب عمق نيانگيم ،متر يليم ١/٣١٨ برابر ،هنام

 و مخلوط باغات چغندرقند،ي برا رشدة دور کلي آب ازين ،نيهمچن .شد محاسبه روز ١١ ،خردادماه دري اريآب دور نيانگيم
 اهانيگي برا مصرف حداکثر ماه دري اريآب دور و عمق نيانگيم ،متر يليم ٧/١١٩٠ و ٤/٩٩٣ ،٣/٨٤٢ ،بيترت به ونجهي

 در روز ١١ و متر يليم ٤/٨١ رماه،يت در روز ٨ و متر يليم ٨/٥٥ ،بيترت به ونجهي و ب)يس (گردو، مخلوط باغات چغندرقند،
  آمد. دست هب رماهيت در روز ٨ و متر يليم ٦/٧٣ و مردادماه

  
  .آب همي واحدها ،ياريآب عمق شبکة آبياري، ،ياريآب دور :يديلکي ها واژه
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  دشت هنام لرستان ياريآب يسنت ةدر شبک يو باغ يزراع ةعمد اهانيگ ياريمناسب آب ةبرنام نييتع                                                    ٨٨

  مقدمه
ي اريآب عمق و دور شامل که ،ياريآب مناسبة برنام نييتع

 دري کشاورز آب مصرف دري تيريمد موارد ازي کي است،
ي ها دشت ازي اريبس .ديآ يم شمار بهي اريآبي ها شبکه

 گرفته قراري سنتي اريآبة شبک تحت کشوري کشاورز
 مصرفي الگو ،مدرني اريآبي ها شبکه برخالف و است

 با همسو )١٣٩٢( همکاران و زاد نيحس دارد.ي تر دهيچيپ
 آب تيريمدي سازوکارها و ها نهيزم دنکر مشخص
 در مؤثر عوامل و مشکالت ابتدا ،زيتبر دشت دري کشاورز

 را آب تيريمد يها شاخص سپس و آب منابع تيريمد
 سه ،مزرعه سطح در مصرف ةنيزم در .کردنديي شناسا
 قطعه قطعه ،يسنتي اريآب يها روش از استفاده مشکل

 يها تياولو عنوان بهي اريآب آب بودن شور وي اراض بودن
 ،)٢٠١٤( همکاران و بهمنش .ندگرفت قرار سوم تا اول

 اهيگ سطح از تعرق و ريتبخ احتمال سطح اثري بررس
 اهانيگ )ETC(ي واقع تعرق و ريتبخ و )ET0( چمن مرجع

 بر را زيري ها يسبز و بيس گندم، شامل ،کشتي الگو
 ريتبخ مقدار دند.کري بررس هياروم در ياريآب درومدوليه
 درصد ٥٠ احتمال سطح روش دو به کشت يالگو تعرق و

 يبرا درصد ٥٠ احتمال سطح ،يزراع محصوالت کل يبرا
 ها يسبز يبرا درصد ٩٠ و بيس يبرا درصد ٧٥ گندم،

 مورد احتمال سطح در داد نشان جينتا و شد محاسبه
 - پنمن روش با روز ٧ و ٥ ياريآب فواصل در ،يبررس

 هيثان بر تريل ٣/٢ و ٧/١ ياريآب درومدوليه فائو، ثيمانت
 دري پژوهش جينتا ،)۲۰۱۲( پور يول شد. برآورد هکتار بر
ي وانائي روستاي براي اريآب درومدوليه نييتعة نيزم

 ياريبس در کرد. منتشر را کرمانشاه استان غرب آباد اسالم
 ،الزم آب ازي آگاه نبود علت به همنطق نياي روستاها از
ي بعض در .دارند قرار يآب تنش معرض در يزراع اهانيگ

 اديز آب تلفات ،ياريآب کم راندمان علت هب زين روستاها
 در کشت يالگو از اطالع از پس مطالعه، نيا در .است

 از استفاده با ران،يا در غرب آباد اسالم ييوانا يروستا
 يبرا ياريآب درومدوليه ،CROPWAT 8.0 FAO افزار نرم

 AGWATافزار نرم با جينتا سرانجام، و نييتع روستا نيا

 در شده کشت يزراع محصوالت نيب در .شد سهيمقا 1.0
 را ياريآب خالص ازين زانيم نيشتريب چغندرقند روستا، نيا

 چغندرقند درصد)، ۲۷( نخودة منطق کشتي الگو .داشت
 دست هب درصد) ۴( ذرت و درصد) ۵۱( گندم درصد)، ۱۸(

ي اريآب خالص عمق کشت،ي الگو نياي برا که آمد

 و ريتبخ نيشتريب و متر يليم ۸۰ و ۸۰ ،۶۴ ،۸۰،بيترت به
 ۱/۱ و ۴/۳ ،۱/۴ ،۲/۳ ،بيترت به اوج ماه در روزانه تعرق

ي براي اريآب راندمان وي اريآب زمان مدت و روز در متر يليم
 ۵۰ و (ساعت) ۲۴ ،بيترت به کشتي الگو اهانيگ تمام

  شد. گرفته نظر در (درصد)
ي ور بهره با مرتبط يها تيفعال ،)۲۰۰۳( همکاران و جنهيک

ي نيبازب و يبررس مفهوم نيا يمعرف زمان از را (WP) آب
 تيريمد بهبود با WP شيافزا يبرا را ييراهکارها و کردند
 ند.ادد ارائه زيآبر حوزه و مزرعه اه،يگ سطوح در آب منابع

 به نهيزم نيا در تواند يم که ييها نهيگز و ها وهيش از يبرخ
 به اهانيگ تحمل شيافزا :از است عبارت ،شود گرفته کار

 نژاد اصالحي ها وهيش يريکارگ به با يشور و يخشک تنش
 کاربرد د،يتول تابع شيافزا اه،يگ سطح در اهانيگ

 کاهشي برا شخم و کاشت خيتار حيتصح ،ياريآب کم
 .مزرعه حسط در خاک در آب نفوذ شيافزا و رتعرقيتبخ

 يالگو بهبود و آب از مجدد ةاستفاد زين حوضه سطح در
 حداقل به و محصول دنرسان حداکثر به يبرا کشت

ي ور بهره شيافزاي راهکارها ازي اهيگ رتعرقيتبخ دنرسان
 .است

ي روي آب تنش ريثأت ،)۱۳۹۶( همکاران وي سعادت
 واقع الشترة منطق در چغندرقندي فيک وي کم اتيخصوص

 ٦ با ١٣٩٤ و ١٣٩٣ي زراع سال دو در را لرستان استان در
 سه باي تصادف کاملي ها بلوک طرح قالب دري اريآب ماريت

 مختلفي مارهايت اثر داد نشان جينتا .کردندي بررس تکرار
 تر  وزن برگ، تعداد برگ، سطح شاخص صفات بري اريآب

 در وماسيب و عملکرد غده، خشک وزن و تر  وزن برگ،
 در برگ خشک وزن صفت بر و درصد ۱ احتمال سطح
 نشان جينتا ،نيچنهم شد. دار يمعن درصد ۵ احتمال سطح

 شيافزا موجب ،آخري اريآب حذف ،۱۳۹۳ سال در داد
 ،)۱۳۹۷( همکاران وي سعادت است. شده قند اريع دار يمعن

 نشان و بردند کار به هنامة منطق در را AquaCrop مدل
 را مدل نيا توانند يم کشاورزان وي اريآب مهندسان دادند

 عنوان به چغندرقند کشت در آب تيريمد بهبودي برا
  .کنند استفادهي ريگ ميتصم دري بانيپشتي ابزار

 هنامة منطق دري شيآزما در ،)۱۳۹۵( همکاران وي نخجوان
 شيافزاي براي تيريمد برتري وهايسنارة ارائي برا لرستان

 مدل از ۲ آذر رقم ميد گندمي برا آبي ور بهره
AquaCrop کاشت خيتار داد نشان جينتا کردند. استفاده 

 ماه آبان ۱۰ تا ۶ نيب هنام ةمنطق در ميد گندم مناسب
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 خيتار رييتغ با داد نشان مدل يساز هيشب جينتا .است
 شاخص و وماسيب دانه، عملکرد ،آبان دهم به اول از کاشت

 نيانگيم طور به گندم ةشد يساز هيشب يمصرف آب يور بهره
 ،نيهمچن .کرد دايپ شيافزا درصد ۱۱ و ۷ ،۶ زانيم به

 هنام،ة منطق در مدل يخروج يوهايسنار براساس
 بهاره ياريآب تک زمان و متر يليم ۵۰ ،عمق نيتر مناسب

 مشخص )١٣٩۷( امداد .دش مشخص يده گل ةدور ةانيم
 ازدهي وي اصلة چشم چهار تعداد ،هنامة رحوضيز در کرد

 ٢٠ تا ٨ حدودي دب با فعال چاهة حلق پنج ،يفرعة چشم
 وجودي فرع کانال دوازده وي اصل کانال چهار ه،يثان بر تريل

ي ها کانال ازي خروج آب حجم کلة انيسال متوسط دارد.
 مترمکعب ونيليم ۸/۹ حدود هنام) (سراب هنامي اصل

 تيمحدود ازنظر منطقه آب تيفيک ،نيهمچن شد. برآورد
 اهانيگ انواع کشتي برا تيمحدود بدونة رد دري شور
ي چگونگ ،)١٣٩٨( همکاران وي غالب شد. داده صيتشخ
 در را آب منابع ازي ور بهره و مصرف تيريمد ص،يتخص

ي اراض کل سطح به توجه با .کردند مطالعه هنام دشت
 آب منابع انيجري دب و هکتار) ۸/۹۱۳( هنام دشت

ي اريآب آب درومدوليه نيانگيم ه)،يثان بر تريل ۱/۱۱۵۰(
 با .شد برآورد هکتار بر هيثان بر تريل ۲۶/۱ ،ياراض نياي برا

 دري اريآب درومدوليهة شدبرآوردي ها داده از استفاده
 ،٤ ،٢ ،١ي واحدها ،يآب ازين وي بردار بهره موجود طيشرا
 هکتار ٠٧/٣٦٩ مساحت (به ١٧ و ١٥ ،١٣ ،٩ ،٨ ،٧ ،٥،٦

 و بود  شيب گروه در )ياراض کل درصد ٤٨/٤٠ معادل
 مساحت (به ١٩ و ١٨ ،١٦ ،١٤ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٣ي واحدها

 گروه در )ياراض کل درصد ٥٢/٥٩ معادل هکتار ١/٥٤٤
 نييتع ،مطالعه نيا هدف شد. داده صيتشخ آب کمبود

 هنام دشت کشتي الگو اهانيگي اريآب عمق و دورة برنام
 با همسو کرخهة رودخاني ها رحوضهيز ازي کي در لرستان
  .است رحوضهيز نياي کشاورز بخش در آبة نيبه مصرف

  
  ها روش و مواد

 استان در واقع الشترة منطق در هنام دشت در پژوهش نيا
 طول ،يشمال ٣٣ ٤٩oيي ايجغراف عرض با لرستان

 سطح از متر ١٥٦٧ ارتفاع وي شرق ٤٨ ١٥oيي ايجغراف
 نشان را هنام دشت تيموقع ،١ شکل شد. انجام ايدر

  .دهد يم
 بهنقشة کاربري قطعات زراعي و باغي در اراضي آبي 

ي به ا ماهوارهي پيمايش ميداني و با تلفيق تصاوير ها روش

تفکيک هر کانال آب، نوع کشت و چگونگي پراکندگي آن 
واحد همگن آبي براي  ١٩تهيه شد. در گام بعدي، تعداد 

). ١٣٩٩زيرحوضة هنام تعيين شد (پناهي و همکاران، 
، ٢ي همگن آبي در شکل واحدهاموقعيت مکاني اين 

، آباد عادلبا نقاط آبگيري زيرطاق،  ١٩تا  ١ترتيب از  به
چشمه کل ، ٢کانال چاه محمدرضا رحمتي،  شيرآباد،
، ٢ ةچهارتختي، ريام کرد، اهيس کتال، ٤ کانالي، دولتشاه

، بآخسرو ةو چشم ياحد زداني چاهي، بداهللا صارم چاه
، و کمره آباد يعل، صنعت زاده زيعز چاه، ١تخته  چهار
 ٣و  ١ کانال، فر يچراغعل ةو چشم اهيس اهيس، ٣و  ١ کانال

ن داده شده است. اراضي تحت پوشش ي نشاغاز چالو 
 نيتر بزرگهکتار بود.  ٨/٩١٣آب،  واحد هم ١٩اين 

) به مساحت ١٩(واحد  چال غازيمساحت مربوط به آبگير 
ي) با دبي قابل دسترس به درصد اراض ١٥هکتار ( ٩/١٣٦

ليتر بر ثانيه است. الگو و درصد کشت گياهان  ٧/٥٣ميزان 
، ٤، باغات ١٢، شبدر ٤٢در دشت هنام، شامل گندم 

و  درصد بود (غالبي ٤/٥و يونجه  ٣/٧، جو ٥/٤ چغندرقند
  ).١٣٩٨همکاران، 

  

  مهناة منطقيي ايجغراف تيموقع - ١ شکل

  
) ١الگوي کشت از معادلة (براي تعيين دور آبياري گياهان 

  ).١٣٨٥استفاده شد (عليزاده، 
)١                                                (    =        

، ETc، دور آبياري گياه برحسب روز؛ Fmaxکه در آن، 
، dnدر روز و  متر يليمتبخيرتعرق روزانة گياهان برحسب 

است و از رابطة  متر يليمعمق خالص آب آبياري برحسب 
  :ديآ يمذيل به دست 

 )٢             (   = [(           ) ×   ] ×  ×      
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يا عمق آب  آبياريآب خالص  عمق dnمعادله، در اين 
رطوبت  fcθ، )متر يلي(مشدني در ناحية ريشة گياه  ذخيره

 pwpθ، (درصد وزني) ظرفيت زراعيخاک در حالت 
 دائمدر شرايط نقطة پژمردگي  رطوبت موجود در خاک

گرم بر خاک (ظاهري چگالي  bρ، (درصد وزني)
و  )متر يلي(م عمق مؤثر ريشه D ،)مکعب متر يسانت

MAD مجاز رطوبتي است. حداکثر عمق  ةدرصد تخلي
توسعة ريشه براي گياهان الگوي کشت گندم، يونجه،  مؤثر

 ١٥٠و  ٧٠، ١٠٠، ٦٠ترتيب،  چغندرقند و گردو به
 آنهاو عامل مديريتي درصد تخلية مجاز  متر يسانت

عنوان دو  است که به ٥/٠و  ٥٥/٠، ٥٥/٠، ٥٥/٠ترتيب،  به
 ٥٦اري از فائو عامل بسيار مهم در تعيين عمق آب آبي

سازي  ) منظور شد. براي بهنگام٢٠٠٦(آلن و همکاران، 
مقادير تبخيرتعرق و با در نظر گرفتن الگوهاي کشت، 

ساله ١٥ي هواشناسي ايستگاه الشتر با دورة آماري ها داده
) اخذ و محاسبات الزم براي تعيين ١٣٩٣تا  ١٣٧٩(

- ) بر اساس مدل پنمنEToمرجع (تبخيرتعرق سطح 
انجام شد. طول دورة  ETo Calculatorافزار يث با نرممانت

نامه  رشد گياهان الگوي کشت با استفاده از تکميل پرسش
) Kcکردن ضرايب گياهي ( ؛ سپس با لحاظمشخص

) تعيين شد. ETcپيشنهادي فائو، تبخيرتعرق گياه (
) ٢٠٠٦، که با روش فائو (آلن و همکاران، مؤثربارندگي 

سر و درنهايت، نياز آبياري خالص ک ETcمحاسبه شد، از 
، ماهانه و کل دورة رشد روزه دهصورت  به ١گياهان 

  محاسبه شد.
  

  هنامة منطق در شده کيتفک آب همي واحدها تيموقع - ٢ شکل
  

 روش با خاک بافت شامل ،خاکي کيزيفي ها يژگيو
 وي ا مزرعه تيظرف حالت در خاک رطوبت ،يدرومتريه

ي فشار صفحات دستگاه از استفاده با دائمي پژمردگة نقط

 مختلفي ها عمق در خاک در رطوبتي نگهدار تيظرف و
 شگاهيآزما در الزمي ها هيتجز دادن انجام وي بردار نمونه با

ي ها داده از آب و خاک قاتيتحقة سسؤمي شناس خاک
 )١٣٩٨ همکاران، وي (افتخاري شناس خاک مطالعات

 تيظرف رطوبت نيانگيم و حداقل حداکثر، د.ش نييتع
 ؛يحجم درصد ٥/٢٦ و ٣/١٨ ،٢/٣٥ ،بيترت بهي ا مزرعه

 دائمي پژمردگة نقط رطوبت نيانگيم و حداقل حداکثر،
 حداکثر، وي حجم درصد ٥/١٦ و ٣/١٥ ،٢/١٨ ،بيترت به

 ،بيترت به زين خاکة استفاد قابل آب نيانگيم و حداقل
 نييتع خاک عمق متر در متر يليم ٥/٢٦ و ٣/١٨ ،٢/٣٥

ي رسي لوم نوع از منطقهي ها خاک در غالب بافت شد.
 در را خاک بافت پراکنش ،٣ شکل بود.ي رس وي لتيس

  .دهد يم نشان هنام دشت
  

 
  هنامة منطق در آب همي واحدها در خاک بافتة نقش - ٣ کلش

  

 هري برا ماه هر دري اريآب دور وي اريآب عمقة محاسبي راب
 کار به Excel افزار نرم ،آب همي واحدها در اهانيگ از کي

ي واحدها نيبي اريآب عمق راتييتغي بررسي برا .رفت
.C  د:ش استفاده) ٣معادلة ( از آب هم V = σ

µ
                                              )۳(  

  .هاست نمونه نيانگيم µ و اريمع انحراف σ ،هدلعام نيا در
  
  بحث و جينتا
  ياريآب ازين

 هري برا اهانيگة ماهان رتعرقيتبخ هنام،ة رحوضيزي برا
 در مؤثري بارندگ و محاسبه کشتي الگو اهانيگ از کي

 و نييتع اهيگ هر خالصي اريآب ازين و کسر آن از ماه همان
  است. شده آورده ١ جدول در

 ازين ،است شده داده نشان ١ جدول در که گونههمان
 ١/٣١٨ برابر ،هنامة رحوضيز در زهييپا گندم خالصي اريآب
 خالصي اريآب ازين مقدار نيشتريب د.ش محاسبه متر يليم
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 در آن حداقل و ١١٢ ،ماه بهشتيارد در گندمي برا
ي اريآب ازين چغندرقندي برا بود. متر يليم ٧/٥ ،اسفندماه

 ماهانه حداقل و حداکثر و متر يليم ٣/٨٤٢ ساالنه
 ازين ،مخلوط باغي برا بود. متر يليم ١٩ و ٤/٢٠٤ ب،يترت به
 ب،يترت به ماهانه حداقل و حداکثر ،٤/٩٩٣ ساالنهي اريآب
 بود. نيفرورد و مردادي ها ماه در متر يليم ٨/١٤ و ١/٢٣٠

 حداقل و حداکثر ،٧/١١٩٠ ساالنهي اريآب ازينة ونجي يبرا
 اسفندماه و ريت در متر يليم ٧ و ٤/٢٨٠ ب،يترت به ماهانه

 ازين نيشتريب ،کشتي الگو اهانيگ انيم در آمد. دست هب
 نيکمتر و مخلوط باغ ،آن از پس و ونجهي به مربوطي اريآب
 طول در متر يليم ١/٣١٨ با گندم به مربوطي اريآب ازين

 صورت به شده محاسبه خالصي اريآب ازين بود. رشد فصل
 باغ ،چغندرقند گندم، کشتي الگو اهانيگي برا ماهانه

 آورده ٤ شکل در روز در متر يليم برحسب ونجهي و مخلوط
  است. شده

  

  
 دشت کشتي الگو محصوالتي برا ماهانهي اريآب ازين - ٤ شکل

  روز) در متر يليم( هنام
  

، حداکثر نياز دشو يممشاهده  ٤گونه که در شکل  همان
 ٩آبياري ماهانة گياهان مربوط به يونجه در تيرماه با 

در روز مربوط  متر يليم ٢/٠در روز و حداقل آن  متر يليم
به اسفندماه براي يونجه به دست آمد. عمق آبياري خالص 

در  چغندرقندصورت جداگانه براي گياهان گندم و  به
) محاسبه ٢مختلف با استفاده از معادلة ( آب همي واحدها

(ب) آورده شده  ٥(الف) و  ٥ي ها شکلترتيب در  و به
  است.
شده  محاسبهي عمق آبياري خالص بند پهنه(الف)،  ٥شکل 

. دهد يمنشان  آب همي واحدهابراي گياه گندم را در 
 آب همي واحدهاميانگين عمق آبياري خالص در ميان 

محاسبه شد. اين برآورد  متر يليم ٨/٦٠براي گندم، برابر 
) مطابقت ١٣٩٨با نتيجة پژوهش اميدواري و همکاران (

زيادي دارد. آنها عمق آبياري خالص را براي گندم در 
شت سيالخور لرستان در ايستگاه تحقيقات کشاورزي د

 متر يليم ٧٣بروجرد در يک خاک با بافت لوم سيلتي، 
تعيين کردند. علت اين انطباق، مشابهت بافت خاک و در 
نتيجه، ظرفيت نگهداري رطوبت خاک در منطقة دشت 
سيالخور و منطقة هنام است. حداکثر عمق آبياري خالص 

و  متر يليم ١/٧٠برابر  ١٤و  ٤، آب همي واحدهابراي 
ي واحدهابراي  ٦/٥٣حداقل عمق آبياري خالص، برابر 

محاسبه شد. ضريب تغييرات عمق  ١٦و  ١٢، ١٠، ٦ آب هم
درصد  ٦/٧براي گندم،  آب همي واحدهاخالص آبياري در 

ي عمق آبياري خالص بند پهنه(ب)،  ٥بود. شکل 
 آب همي واحدهارا در  چغندرقندشده براي گياه  محاسبه
. ميانگين عمق آبياري خالص در ميان دهد يمنشان 
 متر يليم ٨/٥٥، برابر چغندرقندبراي  آب همي واحدها

ي واحدهامحاسبه شد. حداکثر عمق آبياري خالص براي 
و حداقل عمق  متر يليم ٥/٦٥، برابر ١٤ واحددر  آب هم

براي  ١/٥٠آب، برابر  ي همواحدهاآبياري خالص در ميان 
برآورد شد. ضريب  ١٦و  ١٢، ١٠، ٦ آب همي واحدها

براي  آب همي واحدهاتغييرات عمق خالص آبياري در 
درصد بود. اين مقدار ضريب تغييرات،  ٦/٨، چغندرقند
درصد و پذيرفتني است. عمق آبياري خالص  ١٠کمتر از 

ي ها شکلصورت جداگانه براي گياهان باغي و يونجه در  به
  ورده شده است.(ب) آ ٦(الف) و  ٦

شده  ي عمق آبياري خالص محاسبهبند پهنه(الف)،  ٦شکل 
. دهد يمنشان  آب همي واحدهابراي باغات مخلوط را در 

 آب همي واحدهاميانگين عمق آبياري خالص در ميان 
محاسبه شد. ليائو  متر يليم ٤/٨١براي گياهان باغي، برابر 

که خاکي  )، در يک خاک با بافت لومي،٢٠١٩و همکاران (
 مؤثربا بافت متوسط است، براي درختان گيالس با عمق 

 متر يليم ٧٠، عمق آب آبياري را متر يسانت ٦٠ريشة 
با نتايج اين پژوهش، که  آنهامنظور کردند. نتايج پژوهش 

و درختاني با عمق ريشة بيشتر  تر نيسنگخاکي با بافت 
خوبي دارد. حداکثر عمق آبياري  نسبتاًداشت، مطابقت 

 ٥/٩٣، برابر ١٤ واحددر  آب همي واحدهاخالص براي 
و  ٦و حداقل عمق آبياري خالص در واحدهاي  متر يليم

متر محاسبه شد. ضريب تغييرات  ميلي ٥/٧١، برابر ١٠
براي باغات  آب همي واحدهاعمق خالص آبياري در 

ي عمق دبن پهنه(ب)،  ٦درصد بود. شکل  ٩/٦مخلوط، 
ي واحدهاشده براي گياه يونجه را در  آبياري محاسبه
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. ميانگين عمق آبياري خالص در ميان دهد يمنشان  آب هم
محاسبه  متر يليم ٦/٧٣براي يونجه، برابر  آب همي واحدها

)، در روش آبياري سطحي، ٢٠٠٧شد. ايرماک و همکاران (
طور متوسط، عمق آب آبياري را براي يونجه در  به

توصيه کردند. حداکثر  متر يليم ٧٥ي مختلف، ها خاک
 ٤ي واحدهادر  آب همي واحدهاعمق آبياري خالص براي 

و حداقل عمق آبياري خالص  متر يليم ٢/٨٤، برابر ١٤ و
ي واحدهابراي  ٤/٦٤آب، برابر  ي همواحدهادر ميان 

برآورد شد. ضريب تغييرات عمق  ١٦و  ١٠، ٦ آب هم
 ١٢/٩براي يونجه،  آب همي واحدهاخالص آبياري در 

  درصد بود.

  

  ب                                                                                                      لفا            

       
  

  )متر يليم( (ب) چغندرقند اهيگي برا و (الف) گندمي برا آب همي واحدها از کي هر در خالصي اريآب عمق - ٥ شکل
  

  ب                                                                                                      لفا            

        
  )متر يليم( (ب) ونجهي اهيگي برا و (الف)ي باغ اهانيگي برا آب همي واحدها از کي هر در خالصي اريآب عمق - ٦ شکل

  
  در ماه) متر يليمنياز آبياري ماهانه براي گياهان الگوي کشت در زيرحوضة هنام ( -١جدول 

  

  ياريآب دور
ي برا )١(ة معادل از استفاده با گندمي براي اريآب دور
ي بارندگ وجود علت هب شد. محاسبه رشد فصلي ها ماه

 ازين بهار، فصل از ماه نيفرورد و زمستان و زييپا در مطلوب
 دادن انجام به ن،يبنابرا ؛دشو يم نيتأمي بارندگ با اهيگي آب

 و بهشتيارد در فقط بود. نخواهدي ازيني اريآب اتيعمل

 ساالنه اسفند آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين محصول

 ١/٣١٨ ٧/٥ ٤/٢٢ ٧/٢٤ - - - ١٠٣ ١١٢ ٢/٥٠ گندم
 ٣/٨٤٢ - - ١٩ ٤/١٤٤ ٦/١٩٧ ٤/٢٠٤ ٣/١٥٢ ٢/٧٩ ٤/٤٥ چغندرقند
 ٤/٩٩٣ - ٣/١٩ ٥/١٢٧ ٣/١٨٨ ١/٢٣٠ ٨/٢٢٧ ٧/١٣٧ ٤٨ ٨/١٤ باغ مخلوط

 ٧/١١٩٠ ٧ - ٣/٤٠ ٣/٢١٣ ٢/٢٧٠ ٤/٢٨٠ ٢/٢١٠ ١/١٠٢ ٦٧ يونجه
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 خواهد ضرورتي اريآب دادن انجام ،بهار فصل از خرداد
 گندم يبرا ماه دو نيا در ياريآب دور ةمحاسب جينتا داشت.

 در که هنام ةرحوضيز ةگان نوزده يواحدها از کي هر در
  .است شده ارائه ٢ جدول در ،دشو يم کشت گندم هاآن

  
  (روز) هنامة رحوضيز مختلف آب همي واحدها در گندمي اريآب دور -٢ جدول

  
 انيم در نيانگيم طور هب ماه بهشتيارد در گندمي اريآب دور
 روز ١١ ،خردادماه در و روز ١٦ ،آب همي واحدهاة هم

 در گندمي آب ازين حداکثر که ،خردادماه در د.ش محاسبه
 ١٣ ،گندمي براي اريآب دور حداکثر ،افتد يم اتفاق ماه نيا

 ١٠ ،ياريآب دور حداقل و ١٤ و ٤ آب همي واحدها در روز

 جينتا بود. ١٦ و ١٢ ،١٠ ،٦ آب همي واحدها در روز
 در چغندرقندي برا رشدة دورة ماه ٥ي اريآب دورة محاسب

 در ،دشو يم انجام اهيگ نيا کشت کهيي واحدها از کي هر
  است. شده ارائه ٣ جدول

  (روز) هنام ةرحوضيز مختلف آب هم يواحدها در چغندرقندي اريآب دور - ٣ جدول
  آب واحد هم

 ماه
١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٢ ١٠ ٨ ٧ ٦ ١ 

 ٢٢ ٢٢ ٢٢ ١٩ ٢٣ ٢٥ ١٩ ١٩ ٢٢ ٢٢ ١٩ ٢٢ بهشتيارد
 ١١ ١١ ١١ ١٠ ١٢ ١٣ ١٠ ١٠ ١١ ١١ ١٠ ١١ خرداد

 ٨ ٨ ٨ ٧ ٩ ٩ ٧ ٧ ٨ ٨ ٧ ٨ ريت
 ٩ ٩ ٩ ٧ ٩ ١٠ ٧ ٧ ٩ ٩ ٧ ٩ مرداد

 ١٢ ١٢ ١٢ ١٠ ١٢ ١٤ ١٠ ١٠ ١٢ ١٢ ١٠ ١٢ وريشهر
              

 ،٨ ،٧ ،٦ ،١ آب همي واحدها در چغندرقندي اريآب دور
 هنامة رحوضيز در ١٩ و ١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٢ ،١٠
 ورماهيشهر تا بهشتيارد از رشد فصلي ها ماه از کي هر در

 طور هب ،ماه بهشتيارد دري اريآب دور است. شده داده نشان
 در و روز ٢١ ،مذکور آب همي واحدها انيم در نيانگيم

 ١١ و ٨ ،٧ ،١١ ،بيترت به مهر و وريشهر مرداد، ر،يت خرداد،
 چغندرقندي آب ازين حداکثر که ،رماهيت در د.ش محاسبه روز
 در روز ٩ ،ياريآب دور حداکثر ،افتد يم اتفاق ماه نيا در

 در روز ٧ ،ياريآب دور حداقل و ١٥ و ١٤ آب همي واحدها
 آمده دست هب جينتا بود. ١٦ و ١٢ ،١٠ ،٦ آب همي واحدها

 آنها دارد. مطابقت )٢٠١٨( همکاران و انيدريح جينتا با
 کردستانة منطق در چغندرقند اهيگي برا راي اريآب دور

 دور ةمحاسب جينتا آوردند. دست هب روز ١٠ تا ٥ نيب
 که ييواحدها از کي هر در يباغ اهانيگ يابر ياريآب

 شده ارائه ٤ جدول در ،دشو يم انجام اهانيگ نيا کشت
  .است

  
  (روز) هنامة رحوضيز مختلف آب همي واحدها در مخلوط باغاتي اريآب دور - ٤ جدول

 ماه
 بآ واحد هم

١٩ ١٨ ١٧ ١٥ ١٤ ١٣  ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٢ ١ 

 ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ٢١ ١٨ ١٧ ١٦ ١٨ ١٨ ١٨ ١٦ ١٧ ١٩ ١٨ خرداد
 ١١ ١١ ١١ ١١ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ١١ ١١ ١١ ٩ ١٠ ١٢ ١١ ريت

 ١١ ١١ ١١ ١١ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ١١ ١١ ١١ ٩ ١٠ ١١ ١١ مرداد
 ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٥ ١٣ ١٢ ١١ ١٣ ١٣ ١٣ ١١ ١٢ ١٤ ١٣ وريشهر

 ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٢ ٢٠ ١٨ ١٧ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٧ ١٨ ٢١ ٢٠ مهر
                                

 ماه
 آب واحد هم

١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ١٧ ١٧ ١٧ ١٤ ١٧ ١٩ ١٧ ١٤ ١٦ ١٤ ١٧ ١٧ ١٧ ١٤ ١٦ ١٩ ١٧ ١٨ ١٧ ارديبهشت
 ١٢ ١٢ ١٢ ١٠ ١٢ ١٣ ١٢ ١٠ ١١ ١٠ ١٢ ١٢ ١٢ ١٠ ١١ ١٣ ١٢ ١٢ ١٢ خرداد



  دشت هنام لرستان ياريآب يسنت ةدر شبک يو باغ يزراع ةعمد اهانيگ ياريمناسب آب ةبرنام نييتع                                                    ٩٤

 ،٦ ،٥ ،٢ ،١ آب هم يواحدها در يباغ اهانيگ ياريآب دور
 در ١٩ و ١٨ ،١٧ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧
 دري اريآب دور .است شده داده نشان هنام ةحوضريز

 ،آب همي واحدهاة هم انيم در نيانگيم طور هب خردادماه

 ،١٠ ،١٠ ،بيترت به رمه و وريشهر مرداد، ر،يت در و روز ١٧
 برآورد ياريآب دور ،٥ جدول د.ش محاسبه روز ١٩ و ١٢

 از کي هر يبرا مختلف يها ماه در ونجهي اهيگ يبرا را شده
  .دهد يم نشان آب هم يواحدها

  
  (روز) هنامة رحوضيز مختلف آب همي واحدها در ونجهي ياريآب دور - ٥ جدول

 ماه
 آب واحد هم

١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ 

  ٢٩  ٢٩  ٢٩ ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩ ٢٩  ٢٩  ٢٩  ٢٩ ٢٩  ٢٩  ٢٩ نيفرورد
  ٢٢ ٢٢ ٢٢ ١٩ ٢٥ ٢٥ ٢٢ ٢١ ١٩ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ١٩ ٢١ ٢٥ بهشتيارد

 ١٠ ١٠ ١٠ ٩ ١٢ ١٢ ١٠ ١٠ ٩ ١٠ ١٠ ١٠ ٩ ١٠ ١٢ خرداد
 ٨ ٨ ٨ ٧ ٩ ٩ ٨ ٧ ٧ ٨ ٨ ٨ ٧ ٧ ٩ ريت

 ٨ ٨ ٨ ٧ ٩ ٩ ٨ ٧ ٧ ٨ ٨ ٨ ٧ ٧ ٩ مرداد
 ١٠ ١٠ ١٠ ٩ ١٢ ١٢ ١٠ ١٠ ٩ ١٠ ١٠ ١٠ ٩ ١٠ ١٢ وريشهر

                                
 ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ آب هم يواحدها در ونجهي ياريآب دور
 ةحوضريز در ١٩ و ١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٣ ،١١ ،١٠

 ماه نيفرورد دري اريآب دور .است شده داده نشان هنام
 و روز ٢٩ ،آب همي واحدهاة هم انيم در نيانگيم طور هب

 ،٢١ ،بيترت به وريشهر و مرداد ر،يت خرداد، بهشت،يارد در
  د.ش محاسبه روز ١٠ و ٧ ،٧ ،١٠

  
  يريگ جهينت

 روش اصالح باي کشاورز بخش دري مصرف آب کاهش
ي براي اريآب مناسب عمق و دور بردن کار به وي اريآب
ي ور بهره شيافزا موجب منطقه در کشتي الگو اهانيگ

ة باردر الزمي ها دادهي آور جمع با منظور نيبد د.شو يم آب
 وي زراع اهانيگ کشتي الگو خاک،ي کيزيفي ها يژگيو

ة نيزم در الزمي ها هيتوصة ارائي برا منطقهي باغ
ي واحدها از کي هر دري اريآب عمق و دوري زير برنامه

 آب عمق نيانگيم الف) :شدي بند جمع ليذ موارد ،آب هم
 ،هنامة منطق در آب همي واحدهاي تمامي برا گندمي اريآب
 روز ۱۱ ،خردادماه دري اريآب دور نيانگيم و متر يليم ۸/۶۰

 ماه دري اريآب دور و عمق نيانگيم ،نيهمچن د.ش محاسبه
 وي باغ اهانيگ ،چغندرقند اهانيگي برا مصرف حداکثر

 ۴/۸۱ رماه،يت در روز ۸ و متر يليم ۸/۵۵ ،بيترت به ونجهي
 در روز ۸ و متر يليم ۶/۷۳ و دماهمردا در روز ۱۱ ،متر يليم
 ۱/۷۰ ،گندمي براي اريآب آب عمق حداکثر ب) بود. رماهيت
 ،ياريآب عمق حداقل و ۱۴ و ۴ي واحدهاي برا متر يليم
 محاسبه ۱۶ و ۱۲ ،۱۰ ،۶ي واحدهاي برا متر يليم ۶/۵۳

 در مصرف حداکثر ماه در گندمي اريآب دور حداکثر شد.
 دور حداقل و ۱۴ و ۴ي واحدها در روز ۱۳ ،خردادماه

 بود. روز ۱۶ و ۱۲ ،۱۰ ،۶ي واحدها در روز ۱۰ ،ياريآب
 دور راتييتغ بيضر وي اريآب آب عمق راتييتغ بيضر

 درصد ۳/۸ و ۶/۷ ،بيترت به ،مصرف حداکثر ماه دري اريآب
 ۵/۶۵ ،چغندرقندي براي اريآب آب عمق حداکثر ج) بود.

 متر يليم ۱/۵۰ ،ياريآب آب عمق حداقل و ۱۴ واحدي برا
 دور حداکثر شد. برآورد ۱۶ و ۱۲ ،۱۰ ،۶ي واحدهاي برا
 روز ۹ ،رماهيت در مصرف حداکثر ماه در چغندرقندي اريآب

 ،۱۰ ،۶ي واحدها در روز ۷ ،حداقل و ۱۵ و ۱۴ واحد در
 دور وي اريآب آب عمق راتييتغ بيضر بود. ۱۶ و ۱۲

 درصد ۸/۸ و ۶/۸ ،بيترت به ،مصرف حداکثر ماه دري اريآب
 ۵/۹۳ ،مخلوط باغاتي براي اريآب آب عمق حداکثر د) بود.

ي برا متر يليم ۵/۷۱ حداقل و ۱۴ آب هم واحدي برا
 دري باغ اهانيگي اريآب دور حداکثر بود. ۱۰ و ۶ي واحدها

 در روز ۹ حداقل و ۱۴ واحد در روز ۱۲ ،مردادماه
 وي اريآب آب عمق راتييتغ بيضر بود. ۱۰ و ۶ي واحدها

ي واحدها تمام نيب مصرف حداکثر ماه دري اريآب دور
 هب درصد ۷/۷ و ۹/۶ ،بيترت به ،يباغ اهانيگي برا آب هم

 ۵/۶۵ ،ونجهي يبراي اريآب آب عمق حداکثر ه) آمد. دست
 متر يليم ۴/۶۴ ،حداقل و ۱۴ و ۴ي واحدهاي برا متر يليم

ي اريآب دور حداکثر شد. برآورد ۱۶ و ۱۰ ،۶ي واحدهاي برا
 ۷ ،حداقل و ۱۵ و ۱۴ ،۴ واحد در روز ۹ ،رماهيت در ونجهي

 راتييتغ بيضر بود. ۱۶ و ۱۱ ،۱۰ ،۶ ،۵ي واحدها در روز
 درصد ۵/۹ي اريآب دوري برا و درصد ۱/۹ ،ياريآب آب عمق
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 در مهم اريبس موارد ازي اريآب عمق و دور نييتع بود.
 منطقه هر در آب مصرفي الگو تيرعا وي اريآب تيريمد
 نبود طيشراي برا پژوهش نيا در آمده دست هب جينتا و بود

 .دشو يم هيتوص کشتي الگو اهانيگي براي رطوبت تنش
ة برنام با آب منابع صيتخص امکان کهي صورت در

 منابعي ا منطقه زانير برنامه توسط پژوهش نياي شنهاديپ
 بهي آب تنش ازي درصد همواره ديبا ،نباشد سريم آب

  رفت.يپذ را کشتي الگو اهانيگ
  

  منابع
 و لندفرم و خاک ارتباطي بررس .١٣٩٨ ک.ي افتخار .١

ي اراضي بند طبقه وي شناس خاکي ليتفصة نقشية ته
ة سسؤم .٥٥١٩٩يي نها گزارش هنام.ة رحوضيز در

  ص. ۴۹۶ آب. و خاک قاتيتحق
 وي کم تيوضعيي شناسا وي بررس .١٣٩٧ م.ر. امداد، .٢

 قاتيتحقة مؤسس هنام.ة ضرحويز در آب منابعي فيک
 قاتيتحقة سسؤم .٥٤٥٨٢يي نها گزارش آب. و خاک
  ص. ٣١ آب. و خاک

 سطوح اثر .١٣٩٨ ص. يعبد و .م کلهر ش. يدواريام .٣
 صفاتي برخ بر نهيبه ةيتغذ وي اريآب آب مختلف

 خاک و آب قاتيتحقة مجل .گندم رقم سهي رشد
 .۸۷۲- ۸۶۳ :)٤(٥٠ .رانيا

 ن.ادواتگر و س. نوکنده مالح س.ي غالب م.ي پناه .٤
 آب ازي بردار بهره تيريمدي ها هيتوصة ارائ .١٣٩٩

 اهانيگ ازين و آب و خاک منابع تيوضع با متناسب
 لرستان. هنامة منطق در آبي ور بهرهي ارتقا منظور به

 آب. و خاک قاتيتحقة سسؤم .٥٨٠٨٠يي نها گزارش
  ص. ٧٤

 .١٣٩٢ ه. يغفور و ا. يجواد ف. هيکاظم .ج زاد نيحس .٥
 دري کشاورز آب تيريمدي سازوکارها و ها نهيزم

  .٩٨- ٨٥ ):٢(٢٣ .خاک و  آب دانش ةينشر .زيتبر دشت
 ريتأث .١٣٩٦ ا.ي ريام و .مي پناه .م يدلبر ز.ي سعادت .٦

 ،يشيرو اتيخصوص بر ياريآب مختلف يها تيريمد
 لرستان. استان در چغندرقند قند زانيم و عملکرد

 .١٦٣- ١٥١ ):٢(٣١ .يکشاورز در آب پژوهشية نشر
 .١٣٩٧ ا.ي ريام و .مي پناه .مي دلبر ز.ي سعادت .٧

 استفاده باي آب تنش تحت چغندرقند رشدي ساز هيشب
 .کخا و آب منابع حفاظتية نشر .AquaCrop مدل از
١٩- ١ ):٣(٧.  

 مشهد: .ياريآبي ها ستميسي طراح .١٣٨٥ ا. زادهيعل .٨
  .ص ٤٥٢ .١ جلد .(ع) رضا امام دانشگاه

 موجود تيوضعي بررس .١٣٩٨ س. مالح و .سي غالب .٩
ي واحدها در آبي ور بهره و مصرف تيريمد ص،يتخص

 ،٥٦٧٦٦يي نها گزارش هنام. دشت همگني کار
 ص. ٥١ آب. و خاک قاتيتحقة سسؤم

 ا. زادهيعل ک.ي داور .ب قهرمان ژنيب .م ينخجوان .١٠
 يساز هيشب .١٣٩٥ ع.ي توکل و ح. جيسان يدهقان

 و يليتکم ياريآب و کامل ميد طيشرا در گندم عملکرد
 ةحوض باالدست در يتيريمد برتر يوهايسنار ةارائ
 :)١٠(٤ ران.يا يزهکش و ياريآب يةنشر کرخه. زيآبر
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