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 چکیده

مدیریت صحیح منابع خاک و آب برای اراضییج جنییوب تهرسییتا  جهت    های مختلف آبیاریبندی انواع سامانهاولویت

خاکرخ )بافییت خییاک،  میی،، آهیی ،   44های فیزیکج و تیمیایج  منظور، از ویژگجبدین  .باتدضروری مج  (هکتار  9000)اهر

تناسییم محییدوده  نیییزهییا و روش سیسییتم محییدودیتقابلیییت اراضییج بییرای آبیییاری بییهو  گچ، توری و قلیائیت( استفاده  

 نتایج کییاربردده از روش پارامترییی  تعیییین تییدند.ای، بارانج و سطحج با اسییتفاآبیاری قطره  هایمطالعاتج برای سامانه

قابلیییت آبیییاری منط ییه ترین  وامل محدودکننده بییوده و نوا  مهمخاک و توپوگرافج بهها نشا  داد که سیستم محدودیت

و  %75ترتیییم بییا وسییعتج  ییدود )اراضج قابل کشت محدود( به  IV)اراضج قابل کشت( و  IIIهای  مورد مطالعه در کالس

) الج(   S1اراضج در کالس    %4در مورد کاربرد آبیاری سطحج، ف ط  گیرد. بر اساس نتایج روش پارامتری   قرار مج  25%

، %31)نامناسییم(  ییدود  N2)ت ریبییاً نامناسییم( و N1 )نسبتاً مناسییم(،  S3)مناسم(،  S2های کالسه و به ترتیم قرار گرفت

-سطحج بییههای جنوبج محدوده برای آبیاری  قسمتمج توند. همچنین  را تامل    بررسجمسا ت مورد    %2و    17%،  46%

قییرار گرفتییه   S3و    S2های  به ترتیم درکالس  ایآبیاری بارانج و قطره  اراضج برای  نبوده ودلیل وجود تیم زیاد مناسم  

ب یه اراضج برای آبیاری بارانج مسییتعدتر از آبیییاری   را به خود اختصاص داده وهای مطالعاتج  پهنه  %25و    %70 دود  و

هییای تییمالج و  اتیییه هکتییار از اراضییج  مییدتاً قسییمت 5000های تهیه تییده  ییدود باتد. با استناد به ن شهای مجقطره

 هییاآ  جهمخوان یانگر اصله ب یجنتادر نهایت باتد. مج( S2)ای رودخانه اهرچای دارای کالس مناسم برای آبیاری قطره

 باتد. ای توسط اداره جهاد کشاورزی تهرستا  اهر مجبا  ملیات اجرایج توسعه آبیاری قطره

  GISای، ارزیابج اراضج،  آبیاری بارانج، آبیاری قطرهکلمات کلیدی: 
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Abstract 

     Prioritizing different types of irrigation systems is essential for proper management of soil and 

water resources in the south of Ahar (9000 hectares). For this purpose, the physical and chemical 

properties of 44 soil profiles (soil texture, depth, lime, gypsum, salinity and alkalinity) were used 

and the ability of the soil to be irrigated using the limitations system as well as the suitability of the 

study area for the drip, sprinkler and surface irrigation systems were determined by parametric 

method. The application of the limitation system results showed that soil and topography were the 

most important limiting factors and the irrigation capacity of the study area was in classes III 

(arable land) and IV (limited arable land) with approximate extension of 75% and 25% respectively. 

Based on the results of the parametric method for surface irrigation application, only 4% of the land 

is classified as S1 (highly suitable) and S2 (suitable), S3 (relatively suitable), N1 (almost non-

suitable) and N2 (non-suitable) with extension of about 31%, 46%, 17% and 2%   in the study area. 

In addition, the southern parts of the area were not suitable for surface irrigation due to the high 

slope, and the lands for sprinkler and drip irrigation classified in S2 and S3 classes and covers 70% 

and 25% of the study zones and so the rest of the lands are more susceptible to sprinkler irrigation 

than drip ones. Based on prepared maps, about 5000 hectares of lands, mainly in the northern part 

and on the edge of the Ahrchay River, is suitable for drip irrigation (S2). Finally, the obtained 

results revealed a high level of coordination with the executive operations of drip irrigation 

development by the Ahar Agricultural Jihad Administration. 

Keywords: Sprinkler irrigation, Drip irrigation, Land evaluation, GIS. 

 مقدمه         

 از  جکیی ی   نییوا بییه  خییاک  و  آب  منابع  از  حیصح  استفاده     

در منییا ، .تییودجمحسوب م  یکشاورز  جاصل  یهاتیاولو

 در امییل محییدود کننییده    نیترمهم  آب  خش ،مهیخش  و ن

کییه انتخییاب   رودجمیی   تییمار  بییه  یکشییاورزاهداف    شبردیپ

 یجکییارا  شیافییزا  یراسییتا  در  یارییی مناسییم آب  یهاسامانه

 یبییرامییر ر  جتیریمیید راهکییار  ییی  توانییدجمیی مصییرف آب 

خاکسار و   مادح)  دیآ  تماربه  آب  منابع  از  یوربهره  یارت ا

 شیافییزا  بییه  توجییه  بییا(. منابع آبییج موجییود  1388  همکارا 

  تیر ا  دم  صورت درمختلف انسا   ت اضاهای  و تیجمع

 

 لیی ا  کییرد  نخواهد  نیتأم  را  موجود  یازهاین  مصرف  جاصول

 شیو افزا  یجغ ا  امنیت  به  لین  یبرا  جتیریمد  کارراه  فیتعر

در (.  1975  گریفیت)  باتدمج  ضروریدر وا د سطح    دیتول

ج  بیعییج یتوانییا اراضج که نشا  دهنییدهتناسم  این راستا،  

 (1976  فائو)  باتدی  هدف خاص مج  شبردیبرای پ  اراضج



 73                                                                                                                 .. .  های آبیاری با استفاده از روش پارامتریک اولویت بندی کاربرد انواع سامانه 

و   خاک  یجایمیوت  جکیزیف  تیوضع.تواند مفید واقع تودمج

نییوع  نییییدر تع جن ییش مهمیی  یارییی آب آب تییی فیک نیهمچنیی 

 مناسییم روش انتخییابرفتییه دارد وکاربییه یارییی آب سییامانه

   شیافزا با  همراه باغات توسعه  و  جآب کشت  برای  آبیاری

 از   فاظییت  نیهمچن  و  آب  از  نهیبه  استفاده  آبیاری،  راندما 

 زییی ن  یجغیی ا  تییی امن  و  آفییات  کنترل  در  تواندجم  جعی ب  منابع

 و سیسییا (.1392 وهمکییارا  جگالبیی واقییع تییود ) دییی مف

 جابییی ارز  سییتمیس   نییوا به  جدستورالعمل(  1991)  همکارا 

دادند که   شنهادیپ  یاریآب  یهاسامانه  انواع  یبرا   یپارامتر

خییاک   یجایمیو تیی   جکیی یزیفهییای  ویژگییجآ  را    جاصل  ا یبن

 نییی ا هییی ته در. اسییت داده لیتشییک نمییانیزمیی  یهییاجژگیی یوو

 را ییی ا در جاراضیی  جابییی ارز جییامع هینشییر دسییتورالعمل

( مییورد اسییتفاده قییرار 1368)  آب  و  خاک   اتیتح   مرسسه

  ورهب.  بنا تده است  ج  ل  یاریآب  اساس  بر  کهگرفته است  

 فییائو رییی غ جابییی ارز جکلیی  یهییاروش یالدیم 70تا دهه   جکل

 یهییاسییال در میاقلیی  ریییی تغ نکییهیا بییه توجه  با  و  بوده  مطرح

-جمیی مطرح    ایو دن  را یچالش  مده در ا   یبه  نوا     ریاخ

 یهییاسییامانه  توسییعهل ا    ،(2010  دالروزا  و  یتهباز)  باتد

 یضییرور  یامییر  جهمزما  بییا مطالعییات  لمیی   یاریآب  نینو

( 1396)  همکییارا   و  یآبییادنوش  جداللهی.  تودجمحسوب م

 منط ییه جاراضیی  در فییائو روش از اسییتفاده بییا ج یی یتح  در

 جغربیی   جنوب  و  ججنوب  یهاقسمت  که  دادند  نشا   هشتگرد

 و جقنییواترا دارنیید.  جکشییت آبیی  یبییرا تیمحییدود  نیشتریب

 اصییفها  جنییوب جاراضیی  از تح ی ییج در( 1392) همکییارا 

 IIاز اراضییج مییورد نظییر در کییالس    %2/18  که  دادند  نشا 

 بییرای  مناسییم  و  کییم  هییایتی)اراضج قابل کشت با محدود

نسییبتاً مناسییم( قیییرار   ج)اراضیی   III  کییالس  و(  آبییج  زرا ت

 و  جتوپییوگراف  یهییاتیمحییدود  از  جناتیی    مییدتاًدارنید کیییه  

 اراضییج از %62در کل  ییدود    نی.  الوه بر اباتندجم  خاک

 IV یهییاکییالس جعنیی ی بییاال محییدودیت بییا هایکالس در  زین

 ج)اراضیی   VI( و  یارییی آب  یمحییدود بییرا  تییی بییا قابل  ج)اراض

 جهییت  مستعد  منا ،  جابیمکا کشت( قرار گرفتند.    رقابلیغ

تییناخت پییس از یاقطره ای و  جباران  ،جسطح  ارییآب  اجرای

در  زییی ن  GISبییا اسییتفاده از    جمستعد جهت کشت آب  جاراض

 یهییاسییامانه تیریمیید یراهگشییا توانییدجمیی  یمر لییه بعیید

 زییی دنگ. اسییت گرفتییه انجام را یا و  ایدن  در  که  باتد  یاریآب

جنییوب    ییاتیمرکییز تح   جشیی یمزر ییه آزما  ج( اراض2006)

 لییی و تحل هییی قییرار داده و بییا تجز جبررسیی مییورد  راآنکییارا 

 ت،ییی ائیقل  ،یتییور  ،جخییاک، توپییوگراف  جکیی یزیف  هییایویژگج

 کییه  دیرسیی   جییهینت  نییی بییه ا  GISکییاربرد    نیچنو هم  جزهکش

درکالس   جسطح  یاریآب  یمورد مطالعه برا  جاراض  1/13%

 جباران  و  یاقطره  یاریآب  یبرا  جاراض  %2/51  و  (  S1)  ج ال

 سییامانه تییی نهاودر گرفییت قییرار (S2) مناسییم کییالس در

 یبییرا  یارییی آب  سییامانه  نیبهتییر   نوا به  را  یاقطره  یاریآب

 .داد شیینهادیپ خییود مطالعییه تحییت هییی نا  از جمیی ین از شیبیی 

تییمال  جاراضیی  مطالعییه در( 2009) همکییارا  و ایرضییان

کییه  نییددنشییا  دا  ییی کییاربرد روش پارامتر وبییا مشیی یاند

خییاک ) میی، و   تی لت محییدودبه  جباران  و  یاقطره  یاریآب

. دارد  جسییطح  یارییی با آب  سهیدر م ا  یشتریب  تناسمبافت(  

 یبییرا جاراضیی  تناسم  جابیارز  در(  2010)  همکارا   و  زیجو

 اسییتا   هییهیو تحت فشییار در م  جسطح  یاریآب  یهاسامانه

 جاراضیی   %3که ف ط    کردند  گزارش  زین  یاریبخت  چهارمحال

 یارییی آب  یاجییرا  منظور  به  ج ال  تناسم  یدارا  مطالعه  مورد

 یارییی آب  یبرا  جاراض  %45   دود   کهج ال  در  بوده  جسطح

 یدارا جبییاران یارییی آب یآ  بییرا %30نیو همچنیی  یاقطییره

گییزارش نمودنیید کییه   نیهمچن  شا یا.  باتدجم  جتناسم  ال

 جسییطح  یارییی آب  یجییابییه  جباران  و  یاقطره  یاریآب  کاربرد

در منط ییه خواهیید تیید.  جاز اراض  %95   دود  بهبود  موجم

هییای منط ییه کوهدتییت اسییتا  لرسییتا  نیییز برخج قسییمت

هییای فیزیکییج منط ییه ای به  لت ویژگجتناسم آبیاری قطره

تییر از آبیییاری بییارانج گییزارش تییده )تیم وخاک( مناسم

-مطالعه  با(  2014)  الوفیا  (.2014)فتاپور و اسالمج،    است

 کشییور ارتفا ییاتگوانییو واقییع در   یزداریمنط ه آبخدر  یا

 یبییرا جاراضیی  درصیید  %40  ییدود کییه داد نشییا  جوپییی ات

 گییزارش  شییا یا  نیهمچنیی .  باتدجم  مناسم  جسطح  یاریآب

   ییدود تهیدیاسیی  و جزهکش خاک، یتور  لیدل  به  که  نمودند

 و جمیی یکر .اسییت نامناسم جباران یاریآب  یبرا  جاراض  95%
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 بییا   رخ  جلگییه  جاراضیی   تناسییم  جابیدرارز(  2015)  همکارا 

مختلییف  یهییاسییامانه یبییرا  ییی پارامتر روش از اسییتفاده

از منط ه   %90نشا  دادند که  دود    GIS  طیدر مح  یاریآب

 یآ  بییرا%95از    شیو ب  جسطح  یاریآب  یمورد مطالعه برا

. باتییندجمیی   مناسییم  یاقطییره  و  جبییاران  یارییی آب  یهاروش

-سییامانه یرا برا ج( تناسم اراض2015)    مردیپاو  باقرزاده

در مشییهد   یفاز  و   یپارامتر  روش  به  یاریآب  مختلف  یها

 و  یاقطییره  یارییی تناسییم آب  کییه  نییدانجام داده و نشییا  داد

 شییتریب اریخاک ) م، و بافت( بس  تیبه  لت محدود  جباران

 زییی ( ن2016فییر و همکییارا  )  بهداد  است.  جسطح  یاریآب  از

نشییا    زهییی ا  دتییت  یبرا  یاریتناسم آب  جابیدر مطالعه ارز

تییاخت توانییایج   ،یاریآب  یهاسامانه  سهیدر م ا  کهدادند  

 بییوده  آبیییاری  یهییاسییامانه  ریسا  از  باالتر  ایآبیاری قطره

- سییامانه نیتییرمناسییم  نییوا بییه سامانه نیا  که  ی وربه

هکتار واقییع   3000وسعت ت ریبج  اراضج به  در.  تد  انتخاب

توسییط   در منط ه ریمکا  تهرسییتا  بهبهییا  نیییز مطالعییه

( انجام و نشا  دادنیید کییه منط ییه 2016 سینج و دالوری )

-یاری سطحج دارای محدودیت مییجمورد مطالعه از نظر آب

  لت نزدیکج به ا راف تپه و تیییم بییاال،و همچنین بهباتد  

 نوا  وجود تیم و آه  بهای  لیرغم  آبیاری قطرهسامانه

 برتر معرفییج گردییید.  سامانه   نوا  وامل محدود کننده، به

 مستعد  یهامکا   GIS  کم   به(  1392)  همکارا   و  جداغقره

 باباخییا  منط ییه در را یارییی آب یهییاسییامانه انییواع یبییرا

 %37  مییی ترت  به  که  کردند  گزارش  و  نییتع  جاریب  تهرستا 

 ایقطیییره  آبییییاری  و  بییارانج  آبیاری  برای  جاراض  %100  و

 .باتدجم مناسم

 یهییاکالس  نییتعدر مر له اول    پژوهش  نیا  جاصل  هدف

-ججنییوب تهرسییتا  اهییر میی   جاراض  دردر    یاریآب  تیقابل

انییواع  یبییرا جاراضیی  تناسییم زییی ن بعیید مر لییه در. باتیید

 بییه  یاو قطییره  جبییاران  ،جتییامل سییطح  یاریآب  یهاسامانه

های رقییومج ن شه  تینها  در  و  تعیین تده   یروش پارامتر

بییه اینکییه اداره همچنییین نظر.  تییودتهیه مییج  GIS  طیمح  در

جهییاد کشییاورزی تهرسییتا  اهییر اقییداماتج در خصییوص 

هییای اخیییر در ای در سییالترویج و توسییعه آبیییاری قطییره

انییدازی آبیییاری تهرستا  اهر انجام داده اسییت ) ییرح راه

هکتار از اراضج(، ل ا م ایسه نتایج  لمج   1700ای در  قطره

های اجرایج را تواند  ملکرد مناسم دستگاهبا کاربردی مج

 نیز مورد آزمو  قرار دهد.   

  ها روش  و مواد

   مطالعه مورد منطقه

اراض  9000  در  مطالعه  نیا از   جنوب  جهکتار 

. منط ه مورد مطالعه در  است گرفته  انجام اهر تهرستا 

و    47˚  07́   30˝تا    47˚  00́   00˝  جترق   ول  محدوده 

  تده  واقع  38˚  28́   30˝تا    38˚23́   30˝  جتمال رض  

مطالعات  ارتفاع(.  1)تکل    است تا    1279از    جمحدوده 

  یجهوا   و  آب  یبندمینظرت س  از.  باتدجم  ریمتر متغ1705

  به  و   خش مهی ن  یهوا  و  آب   یدارا   دومارتن  روش  به

-جم  سرد  خش مهی ن  یهوا  و  آب  یدارا  آمبرژه  روش

ماه    .باتد مرداد  در  درجه  رارت  و    ºC39 داکثر 

ماه    در  آ    داقل   تده  یر یگاندازه  -ºC  21بهمن 

  مترجلیم  1/294  زین  رمنط هیاخ  ساله15  بارش  نیانگیوم

-میرژ  ن شه  براساس(.  1387نامج)ب  است  تده   گزارش 

  ج رارت  و  جر وبت  میرژ   کشور   ج  رارت  و   ج ر وبت  یها

  باتدجم    یمز  و     یزر   م یترتبه   مطالعه  مورد   منط ه

ا1377یجبنا) دارا  نی(.  -جم  جعیوس  باغات  یتهرستا  

  جهکتار از اراض  1700  یبرا   زینریاخ  یهاسالودر  باتد

نام )بج  است  تده  انجام  ی اقطره  یاریآب  یها رح  آ 

ا  ی برا.  (1387   44  ی اهیپا  ا ال ات  از  ،یتح   نیانجام 

  د یگرد   استفاده  مطالعه  مورد  ج دراراض  تده   فر  خاکرخ

این (.  1387  ی)تهباز غالم  باد  همچنین  داکثر سر ت 

که هیچ   (1387  نامج)بباتد  متر بر  انیه مج  3تا    2منط ه  

   مشکلج در کاربرد آبیاری بارانج ایجاد نخواهد کرد. 

 خاک یاهیپا یهاداده 
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  ،یتح   نیا  انجام  یبرا   ازین  مورد   هی اول  ی هاداده

  180  یجایم یت  و  جکیزیف   یهاهیتجز  جیبرنتا  مشتمل

  ریم اد  .باتدجم  خاکرخ  44  از   برگرفته  خاک  نمونه

مختلف خاک   هایویژگج  ج وزن  نیانگیمو    نهیشیب   نه،یکم

   ی م،    یبرا  رهی غ  و  یتور  گچ،  آه ،  بافت،مانند  

 است.   تده گزارش  1 جدول در یمتر

 

 

 

 محدوده مورد مطالعه  تی موقع  -1 شکل

 

 ( 1387 ی)شهباز یمتر کیدر عمق  مطالعه مورد یها خاکرخ ییایمیش و یکیزیف  اتیخصوص یآمار  فیتوص  -1 جدول

  رات ییتغ بی ضر ار یمع انحراف نیانگ یم نه یشیب نه یکم خاک  تی خصوص

 )درصد(

 76 27/7 5/9 39/31 37/0 )درصد( زیر زهیسنگر

 30 84/8 34/29 74/48 2 )درصد(  درتت زهیسنگر

 40 8/7 95/16 5/52 6/3 )متربرمنسیزجدس) جکیالکتر تیهدا

 98 34/1 37/1 3/7 6/0 )درصد(   آه 

 61 08/0 13/0 4/1 01/0 )درصد(  گچ

 4 64/5 63/140 190 52 ( مترجسانت)  م،

  یاریآب تیقابل یهاکالس نییتع 

𝐶𝑖            ]1[                   با در نظر  ،جآب کشت ی برا  جاراض ی بنددر ب ه = 𝐴 ×
𝐵

100
×

𝐶

100
×

𝐷

100
×

𝐸

100
×

𝐹

100
×

𝐺

100
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خاکهای  ویژگجگرفتن   و    جاراض  ،مختلف 

  قرار   مختلف   کالس  6  در   ج اراض  موجود،   یهاتیمحدود

افزا  که  ردیگجم ترت  ش یبا  به  کالس    تیقابل  میتماره 

)مرسسه   کندجم  دایپ  کاهش  زین  جکشت آب  یبرا  جاراض

و    ی از تور  ج(. خطرات نات1368  آب   و  خاک   اتیتح 

فرسا  یناهموار  ، جمیسد زهکش  شی و    نیا   در  زین  جو 

  در   جآب  کشت  تیقابل  تا  رد ی گجم  قرار  نظر  مد  روش

 ها تیمحدود  ستمیس  روش  به  مطالعه  مورد  محدوده

به    7  ،یتلف  با  جکل   وربه .  تود   جابیارز مربوط  فاکتور 

تور به  مربوط  فاکتور  دو  و  قل  ی خاک  در    تیائیو 

همچن و  کسر  پست  9  نیصورت  به  مربوط  و    جفاکتور 

خ  شیفرسا  ی، بلند کسر  جسیو  مخرج  نهادر   ت یدر 

  دیآجم  دستبه   ی اریآب  تیقابل   کالس  و   تیمحدود   فرمول

برخ1385  ا یجالل  و   جوبی)ا در  از    ج(.  بعد  موارد  از 

تع  هاتیمحاسبه محدود   یجنها  رکالسی کالس و ز  ن ییو 

است   مطالعه    منط ه  که ممکن   ات ی مل   به   ازینمورد 

دستورالعمل    براساس.  باتد  داتتهبهبود    ایو    جاصال 

 چهار   به  کار  نظر  از   م کور  اتی مل  205تماره    هینشر

  تود جم  میت س  اد یز  جلیخ   و  ادیز   متوسط،  کم،  بخش

اراضریغ (.  به1368خاک و آب     اتی)مرسسه تح    جاز 

دارا  ات ی مل   جاراض  ریسا  یبرا  باتندجم  Iکالس    یکه 

 (. 1387ی بداغ آباد یخواهد تد )باقر شنهادیپ جاصال 

  یهاسامانه انواع یبرا یاراض تناسب یابیارز

  یاریآب

مختلف   یهاسامانه  ی برا  جاراض  تناسم  ج ابیارزمنظوربه

  همکارا   و  سیسا)   یپارامتر  جابیارز  ستمیازس  یاریآب

گرد2006  زی دنگو    1993 استفاده    ن یاکاربرد  یمبنا  .د ی( 

  و  یجایمی ت  ،جکیز یف  یها جژگیو  اساس  بر   روش

نها  باتدجم  خاک  جکیمورفولوژ  در  تاخت   تیکه 

  در    :  د یآجم دستبه ر یزاز رابطه    1ی اریآب ی برا تیظرف

  ی اریآب  ی برا  تینشا  دهنده تاخت ظرف   Ciرابطه فوق  

دهنده    م یترتبه  G  جال  A  و  روف   بافت  درجهنشا  

 
1 Capability of Irrigation 

  گچ   تیوضع  ،(3CaCO)  آه   تیوضعخاک،     م،  خاک،

(O2.2H4CaSO) ،  جم  میت و    جزهکش  ت،یائیقل   ایو  ی تور-

 مختلف  یهاسامانه  انواع  یبرا  جاراض  تناسم.  باتد

محاسبه   تیتاخت ظرف   ری م اد  از با استفاده    ز ین  یاریآب

 (.    2)جدول  تودج م یبندکالس  ب ه  5تده در 

اراض  کالس  ن ییتع  -2جدول با   یاریآب  ی برا  یتناسب 

ظرف شاخص  از  همکاران   سی)سا  یاریآب   تیاستفاده  و 

1993) 

  تیقابل تاخت

 ی اریآب
 ف یتعر

  نشانه

 کالس 

 S1 ج ال جاراض 80 از شتریب

 S2 مناسم  جاراض 80-60

 S3 نسبتاًمناسم  جاراض 60-45

 N1 نامناسم  باًی ت ر جاراض 45-30

 N2 نامناسم  جاراض 30 از کمتر

 

ی  زیربرنامهمدیریت منابع خاک و آب و همچنین  

نیاز اراضج  دقی،  وضعیت  از  کافج  ا ال ات  داتتن  به 

-هیال  صورت  به  جبان  ا ال ات  جستیبامنظور نیبد  دارد.

  در تده و    هیته  GIS  طیمح  در  یرستر   ایو    یبردار  یها

ترس  یوا دها  تینها و    ی)تهباز  توند  مین شه 

 تناسم   یهاکالس  ازمحاسبه  پس(.  2013همکارا   

  هر  در   ی اریآب   مختلف  یها سامانه  انواع  یبرا  جاراض

-هی ال   ،یپارامتر   روش  از  استفاده  با  خاک  ن شه  وا د

  به  رسترها  لیتبد   از  پس.  دیگرد   هیته  جا ال ات  یها

محاسبه   هاپهنه  از  کدام  هر   مسا ت  ی بردار  یهاهیال

و استخراج    جپوتانهم  یها اتی مل  از  استفاده   با.  دی گرد

  یاریسامانه آب  نیترمناسم  تیموقع  زین  GIS  طیدر مح

 .  دیگرد  نییتعمنط ه مورد مطالعه  در پهنه هر یبرا

 وبحث جینتا
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 ی کشت آب تی قابل  یبرا یاراض یبندطبقه

اساس   مطالعه  مورد  محدوده  یاریآب  تیقابل بر 

  یبرا   یبند کالس  جینتا  ، یتلف  نیهمچن  و  هاتیمحدود   ستمیس

  داده   نشا   2  تکل  در  که   دیگرد   هیته  مطالعه  مورد  منط ه

غرب تهرستا    جاراض  اساس،  نیا  بر .  است  تده و  ترق 

در اریآب  ی برااهر   محدود(    ج )اراض  IVکالس  ی  کشت  قابل 

مج م  خاک  تیمحدود  باکه  مدتاً    گیرندقرار   باتدجهمراه 

تهرستا     یهاقسمت  جول  نسبتاً )  III  کالس   یداراجنوب 

. باتدجم ج خاک و توپوگراف توأم یهاتیمحدود با( و مناسم

اراض  جینتا قسمت  مده  که  داد   جنوب در    موجود  جنشا  

  آ  در ی اقطره یاریآب سامانه  ز ین راً یکه اخ یرودخانه اهرچا

)نسبتاً مناسم( قرار   IIIتده است در کالس    جادیا  هاقسمت

محدود   زا یم  بنابراین   دارند و  مورد    هاتیخطرات  در 

اراض  هایویژگج و  بوده  متوسط  در  د  مطالعه   جمورد 

 داد   نشا   جینتا  نیهمچن.  هستند  ی اریآب   ومزبور قابل کشت  

 خاک،  تیمحدود  یدارا  مطالعه  مورد  منط ه  از  % 52   دود  که

 زینج   اراض  % 33  و   ج توپوگراف  تیمحدود   ی دارا  منط ه  15%

   باتد.دارای محدودیت توأم خاک و توپوگرافج مج

 

 هاتیمحدود ستمیس اساس بر مطالعه مورد منطقه یار یآب تی قابل یهاکالس  -2شکل

  ج کالس اراض  ،جاصال   اتی مل  انجام  با  نکهیا  رغمی ل

ن  جدر برخ  جول  ابدیجبهبود م   ج تیموف   ممکن است  زیموارد 

 .نشود    اصل  یاریآب   تیقابل  یبرا  جاراض  تناسم  شیافزا   در

گزارش )   لیرغم  همکارا   و  به  2018مروج  نیاز  بر  مبنج   )

 درازمدت در آبیاری که روش تغییرصرف هزینه زیاد جهت 

 تده م دماتج جبرا  های هزینه آبیاری  راندما  افزایش با

تح ی، مال ظات  این  در  به صرفه خواهد تد ولج  وم رو  

است.  نبوده  نظر  مد  ز   با  اقتصادی  به  م دار   ادیتوجه  بود  

گردد تا   ج م  ه یتوص  هازهیسنگر  ی آورجمعدر خاک    زه یسنگر

در   آ   ا ر  بر    موجم  یاریآب  تیقابل  یهاکالس  بهبود  الوه 

  وجود  به   توجه  با  نیهمچن.  گردد  زی در کشت و کار ن  لیتسه

  مطالعه،  مورد  یهاقسمت  جبرخ  در  ج توپوگراف  تیمحدود

 ت ی قابل  ی هاکالس  بهبود   موجم  تواند جم  ز ین  ی بندتراس

از  مطالعه  مورد  منط ه  در .  گردد  یاریآب  ات ی مل  انجامپس 

درنظر اصال  بدو   زیست ج  و  اقتصادی  مال ظات  -گرفتن 

با   IIکالس    در  جاراض  %75  ،محیطج کشت  قابل  )اراضج 

  در  ز ین  % 25  و کم و مناسم برای زرا ت آبج(    هایتیمحدود

- باس  (.3قرار گرفتند )تکل    قابل کشت(  ج)اراض  III  کالس

( وهمکارا   در1398زاده  داد یدریه  تربت  (  با  نشا   که  ند 

از    تیمیایج  یهامحدودیت  رفع خاک، خاک  واکنش  جمله 

همچنین توری تولید   و پستج مشکل و  راندما   بلندی 

مج افزایش  تربت  یدریه  در  )ز فرا   نیز  1396دهدمروج   )

مطالعه در  ج  رفع  که دادنشا    ریگا تهرستا     ای  با 

مورد   اراضج اصالح قابل  هایمحدودیت برخج منط ه 
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 بلندی و پستج و سخت کفه الیه قلیائیت، و مطالعه ) توری

 توا  کارآمد مج مدیریت ی  ا مال و آبیاری روش تغییر و)

 مناسم زرا ج وباغج هایوریبهره بار را به انواع اراضج

 .داد اختصاص

  

  

 

 یاصالح  اتیعمل از  پس یاریآب تی قابل یینها یهاکالس  -3 شکل

  یهاسامانه انواعکاربرد  یبرا یاراض یبندتیاولو

 یاریآب

-سامانه  انواع  یبرا  جتناسم اراض  جابیارز  جینتا

داد    نشا   یاقطره  و  جباران  ،جسطح  تامل  یاریآب  یها

اراض   دود که   از  هکتار  در    جچهار    تمال  قسمتواقع 

( جهت ج) ال  S1در کالس    مطالعه  مورد   محدوده   جترق

  به.  دارند  قرار   جباران  یار یآب  و   جسطح  یاریآب  انجام

آب انجام    در  جاراض  %31   دود   ، جسطح  یاریمنظور 

 نسبتاً )  S3  در کالس  زین  %46   دود  و(  مناسم)S2   کالس

قرار  مناسم   و  یمرکز  یهاقسمت   مدتاً  که  دارند( 

م  جمطالعات  محدوده  ربغ  تمال تامل   و   توندجرا 

 نیهمچن.  هستند   سلجنسپتیا  و   سلجانت  ی هارده  ی دارا

  %2نامناسم( و    باًی )ت ر  N1کالس   در  ج اراض  % 17 دود  

 (.  4)نامناسم( قرار گرفتند )تکل   N2در کالس  زین



 79                                                                                                                 .. .  های آبیاری با استفاده از روش پارامتریک اولویت بندی کاربرد انواع سامانه 

 

 مطالعه مورد منطقه در یسطح یار یآب یهاکالس نقشه  -4شکل

  ی برا  مطالعه مورد  جاراض تناسم  یبندپهنه ن شه

آب داد  5  درتکل  جباران  یاریانجام  .  است  تده  هنشا  

در    جاراض  %70 دود    که   داد  نشا   ن شه  جبررس

ومناسم)  S2کالس کالس  زین  25%(  نسبتاً S3 در   (

  ،جسطح  یاریآب  سامانه  برخالف.  ردیگجمناسم(  قرار م

برا  جقسمت  چیه مطالعه  مورد  منط ه  آب  یاز    یاریانجام 

ا  N2  در کالس   جباران ( قرار نگرفت و  امر    ن ی)نامناسم 

  نینو یهاانجام سامانه ینشا  دهنده استعداد منط ه برا 

 باتد جم جباران یاریآب

 

 مطالعه مورد منطقه در یباران یار یآب یهانقشه کالس  -5شکل

-قطره  یاریآب  انجام  منظور  به  که  داد  نشا   جینتا

  تامل  اغلم  که  مطالعه  مورد  منط ه  از  % 5   دود  یا

  جنوب  و   ج غرب  تمال   در   واقع   ج اراض  از   یجهاقسمت

  باًی )ت ر  N1کالس  در  باتدجم  مطالعه  مورد   منط ه  جترق

-پهنه   مسا ت  محاسبه(.  6)تکل  رندیگجمقرار  نامناسم(

   S2یهاکالس  با   جاراض  مسا ت  که   داد  نشا   ها

مناسم(    S3و(  مناسم ) نسبتاً    روش  دو  هر  یبرا) 

-قسمت. باتدجم کسا ی باًی ت ر  ی او قطره جباران  یاریآب
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  ا راف   ی مرکز  بخش  و  منط ه  ج ترق  تمال  از  یجها

آلف  ی دارا    مدتاً   که  یاهرچا  رودخانه   و  سلجرده 

 باتند جم  باغ   ی کاربر  یدارا   و  باتدجم  سلجنسپتیا

)مناسم ( قرار  S2   در کالس   یا قطره  یاریآب  انجام  جهت

مج  .رندیگجم بر  بنابراین  که  الوه  داتت  اذ ا   توا  

ربر  وضعیت خاک ترایط مدیریتج و دانش و مهارت کا

است.   برخوردار  اولویت  از  همکارا     یاهر   ج ولنیز  و 

باغات   یاریآب  یهاستمیس  جبررس  زضمنین(  1394)

را    یقطره ا   ی هاستمیس  یاجرا   ،سد ستارخا  اهر  ابیپا

ا  س  نیدر  ول  جابیارز   جدرست  جاستیمنا ،    جکردند 

   الوه بررا    ستمیبود   ملکرد و راندما  س  نییپا  ل یدال

به  اراض  بود   نامناسم مهارت   نییپاج  و  دانش  بود  

مد و  بهره   ینگهدار  ف یضع  تیر یکشاورزا     یبردارو 

)  کالخاجهنیز نسبت دادند.     درمطالعه(  2010و همکارا  

  زین  خوزستا   دراستا   واقع  جا یهند  منا ،در    جاراض

بهتر  ی اقطره  ی اریآب  که   نمودند   گزارش   نیبه  نوا  

(  2010. برومندنسم و همکارا  )باتدجم  یاریآب  سامانه

دتت    یاریآبمختلف    یهاامانهس  جدربررسزین در 

شا   ناستا  خوزستا     جباتت واقع درجنوب غرب بونه

آب  ندداد تناسم    یهاتیبه  لت محدود  یا قطره  یاریکه 

ت کلس  میخاک،  کربنات  آب  شتر یب   اریبس  م یو    یار یاز 

باران  جسطح لباتدجم  جو  همکارا   وی.  نیز  (  2006)  ،و 

ارز  مختلف   یهاسامانه  یبرا  جاراض  تناسم  جابیدر 

دانل   یاریآب تهرستا   س  نویدر  کشور    چوا یاستا  

آب  نیچ که  نمودند  به    با  ی اقطره  یاریگزارش  توجه 

از  مناسم  ،جاراضکل    در کمتر    جطیمح  ستیا رات ز تر 

  با(  2014)  الوفیا.  باتدجم  یاریآب  یهاسامانه  سایر

 ارتفا ات گوانو واقع در    یزدار یدر منط ه آبخ  یامطالعه

  ی برا  جاراض  %40   دود  که  داد  نشا   ج وپیات   کشور

-محدودیت  ل یدل  به  و  باتدجم  مناسم  جسطح  یاریآب

خاک  و   ج زهکش  خاک،  ی تور  های   %95   دود  واکنش 

اراضج    .است  نامناسم  جباران  یاریآب  ی برا  جاراض در 

ت ریبج   وسعت  ریمکا     3000به  منط ه  در  واقع  هکتار 

نیز مطالعه توسط  سینج و دالوری    تهرستا  بهبها  

از  2016) مطالعه  مورد  منط ه  که  دادند  نشا   انجام و   )

نظر آبیاری سطحج دارای محدودیت بوده و همچنین به  

وجود   باال،  لیرغم  تیم  و  تپه  ا راف  به  نزدیکج   لت 

آ و  سامانهتیم  کننده،  محدود  به  نوا   وامل  -ه  

قطره سامانهآبیاری  به  نوا   گردید.  ای  معرفج    برتر 

دیگری  (  2015)  همکارا   و  ج میکر تح ی،  در    بانیز 

  شینشا  دادند که  دود ب     یپارامتر  روش  از  استفاده

مطالعه  % 95از   مورد    ی اریآب  یهاروش  یبرا   ارضج 

 .باتندجم مناسم ی اقطره و جباران

 



 81                                                                                                                 .. .  های آبیاری با استفاده از روش پارامتریک اولویت بندی کاربرد انواع سامانه 

مطالعه مورد منطقه در یاقطره ی اریآب یهاکالس نقشه -6شکل

-تیاولو تده به منظور    هی ته  یهان شه  ج بررس  و  ،یتلف

نشا     مطالعه  مورد   منط ه  در   یاریآب  یهاسامانه  یبند

که   مطالعه،   یهکتار  9000  وسعت  ازداد  مورد  منط ه 

  زی ن  %21/1و    جباران  یاریآب   ی آ  ف ط برا  % 77/1 دود  

  نیا  که  بودند  مناسم  یاقطره  یاریآب  سامانه  ی برا  ف ط

  جاراض  در  ی اقطره ی ارینشا  دهنده امکا  توسعه آبامر

  % 48/56  که  داد  نشا   جینتا  سهیم ا.  باتدجم  دارمیت

-و قطره  جباران  یاریآب  سامانه  دو  هر  انجام  یبرا  منط ه

 . ( 7)تکل  باتدجم مناسم یا

 

مطالعه مورد منطقه در یاریآب سامانه سه هر یبندتیاولو  نقشه  -7شکل

  یکل  یریگ  جهینت

که   داد  نشا   تح ی،  این  ف ط    ج کل   ور به نتایج 

سه هر  یاجرا  جهت  مطالعه  مورد   ج اراض  53/35%

قطره  جباران   ، جسطح  یاریآب  سامانه منط ه    در   یا و 

منوط    زیامر ن  نیالبته ا  و  است  ه یتوصمورد مطالعه قابل  

  یهانهیهز  ن یتأم  و  یاریقابل آب  آبدسترس بود     دربه  

که    باتدجم  ی اریآب  یها سامانه  ی اندازوراه  نصم

تح ی،  های  بررسج این  نتایج  تکمیل  در  نیز  اقتصادی 

  ت یمحاسبه تده تاخت قابل نیانگی. مباتدضروری مج

  و   جباران  ،جسطح  یاریآب  یهاسامانه   ی برا  یاریآب

  باتد جم  %16/62  و  %19/62  ،  %56/ 26  میترت  به  یاقطره

  ی اریآب  یتناسم برا  کالسبود     نییپاکه نشا  دهنده  

.  باتدجم  یا و قطره  جباران  ی اریآب   با  سهیم ا  در   جسطح

  ججنوب  ی هاقسمت  که   داد   نشا   تده   ه یته  یجنها  ن شه

  چیه   به  ادیز   میت  وجود   ل یدلبه   مطالعه  مورد   محدوده

 ن یهمچن.  باتدجنم  جسطح  یاریآب  یبرا  مناسم  وجه

  یهاقسمت  در    مدتاً  که   اهر  تهرستا   باغات  ا راف

 رودخانه  هیدر ات  و  مطالعه   مورد  منط ه  جتمال

برا  S2  کالس  در   اندتده  واقع  یاهرچا   ی)مناسم( 

ا  یجا  یاقطره  یاریآب که  دهنده   نیگرفتند  نشا   امر 

  ن یا در   یا قطره یار یآب ستمیس   ح یو صح ج اصول یاجرا

و با    یاریبازده آب آب   شی منظور افزابه  .باتدجممنا ،  

-انواع سامانه  یتوجه به تناسم منط ه مورد مطالعه برا

و   جباران  یاریآب  سامانه  دو  هر  توسعه  ،یاریآب  یها

بافت خاک و   نکهی. با توجه به اتودجم  هیتوص  ی اقطره

اصل  ز ین  ج توپوگراف کننده  محدود  دو  امل    ج به  نوا  

  ل ا   تدند،   جمعرف  آبیاری  سامانه  سه   هر  انجام  یبرا

-میدرت   م یت  کاهش  یبرا  ج  مران  اتی مل  جبرخ  انجام

  بتوا   کار  نیا  با  تا  تودجم  هیتوص  %8  یباال  یها
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