
 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان دانشکده کشاورزی 1931اسفندماه  11و  11
 

1 
 

 هیساى رسَة در آثگیر ایستگبُ پوپبش سجیلی دزفَل  تؼییي

 (8390تب  8380ثررسی سبل ّبی ) ثب استفبدُ از هذل شبرک 
 

 3ػلی رٍحبًی،  2 ًجف ّذایت،  8* هْذی داًش پَر

استبدیبس ٌشٜٚ آثیبسی ٚ صٞىطی دا٘طٍبٜ آصاد  -2دا٘طجٛی وبسضٙبسی اسضذ دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی ٚاحذ جبٔع ضٛضتش   -1

 استبدیبس ٌشٜٚ آثیبسی ٚ صٞىطی دا٘طٍبٜ آصاد اسالٔی ٚاحذ دصفَٛ  -3 اسالٔی ٚاحذ دصفَٛ

  mehdi_daneshpour@yahoo.com، دزفَل ،  ٟٔذی دا٘ص پٛس: ٘ٛیسٙذٜ ٔسئَٛ *

 :چکیذُ 

یکی از ػَاهل کبّش راًذهبى اًتقبل ، رسَة گذااری در  . بل آى است هْن تریي هسئلِ در کشبٍرزی ، تبهیي آة هَرد ًیبز ٍ اًتق 

هَضَع اصلی پرٍشُ ثررسی راًذهبى تلِ اًذازی  شجکِ ثب استفبدُ از ًرم افسار شبرک در حَضچِ ّبی . کبًبل ّبی اًتقبل آة است 

حبصلِ تَسط ًرم افسار ٍ تحلیل آًْب ،  ًتبیج.ترسیت اختصبص دارد کِ ّذف هطبلؼِ آثگیر ایستگبُ پوپبش سجیلی دزفَل ثَدُ است 

ّوچٌیي دادُ ّبی ثذسذت آهذذُ از   . تَاًبیی هذل را در پیش ثیٌی ٍ ثررسی غلظت ٍ داًِ ثٌذی رسَثبت ٍرٍدی را ًشبى هی دّذ 

ساف ، ایي ًرم افسار حبکی از هطلَة ثَدى کبرایی آى ثَدُ ، ثٌبثرایي در حَضچِ ّبی ترسیت هی تَاى قجل از صرف ّسیٌِ ّبی گ

ثب   .ثب استفبدُ از ایي ًرم افسار ٍ ثب استفبدُ از اطالػبت هَجَد ، حَضچِ ی ترسیت را طراحی ٍ راًذهبى تلِ اًذازی را تخویي زد 

سبل ٍارد آثگیر ایسذتگبُ پوپذبش    80در هذت  تي 27655تَجِ ثِ ثرآٍرد رسَة اًجبم شذُ تَسط ًرم افسار ، حجن رسَثی هؼبدل 

تي  88500 درصذی سیلت ایي حجن رسَثی ثِ هیساى 88درصذی هبسِ ٍ  800ثب تَجِ ثِ راًذهبى تلِ اًذازی کِ سجیلی شذُ است 

 . تي از حجن رسَثبت ثِ پبییي دست هٌتقل شذُ اًذ 9855در آثگیر ایستگبُ تِ ًشیي ٍ 

 رسَة ، شبرک ، حَضچِ ترسیت ، راًذهبى تلِ اًذازی ، غلظتثرآٍرد  :ٍاشُ ّبی کلیذی 

 :هقذهِ 

عذْ تٛجٝ ثٝ سسٛثبت ٚسٚدی ثٝ آثٍیشٞب ، ثبعثج ا٘تمثبَ   . یىی اص ٔسبئُ ٟٔٓ دس طشاحی تبسیسبت آثیبسی ، سسٛة ٔی ثبضذ 

سسٛثٍزاسی ٔطىُ تٕبٔی وب٘بِٟبی آثیثبسی ا٘تمثبَ   . آٟ٘ب ثٝ تبسیسبت ا٘تمبَ ٚ تٛصیع دس ضجىٝ ٞبی آثیبسی ٚ صٞىطی ٔی ضٛد 

سسٛثبت اص ظشفیت ضجىٝ ٞبی آثیبسی وبستٝ ٚ چٙب٘چٝ ثطٛس ٔثٙمٓ ایثٗ سسثٛثبت     تجٕع. دٞٙذٜ ٔستمیٓ آة اص سٚدخب٘ٝ است

ایٗ عُٕ ثبعج ٔی ٌشدد وثٝ مثٕٗ تیٕیثُ    . جٕع آٚسی ٘طٛ٘ذ ثتذسیج ثٝ خشاثی ٚ ٟ٘بیتبً ثٝ صٚاَ وبُٔ وب٘بَ ٔٙجش ٔی ٌشدد

. ضجىٝ ثب وٕجثٛد آة ٔٛاجثٝ ٌثشدد   ٞضیٙٝ ٞبی صیبد ثشای الیشٚثی ایٗ سسٛثبت، عّٕیبت ثٟشٜ ثشداسی ٔختُ ضذٜ ٚ حتی ٌبٞی 
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ثثٝ ٔٙمثٛس    .اِٚیٗ ٌبْ ثشای جٌّٛیشی اص ٚسٚد سسٛثبت دس وب٘بِٟبی آثیثبسی ا٘تخثبة ٔیثُ ٔٙبسثت ثثشای آثٍیثش ٔثی ثبضثذ         

جٌّٛیشی اص ٚسٚدی سسٛثبت ثٝ داخُ ضجىٝ ٚ وبٞص ٞضیٙٝ ٞبی ٍٟ٘ذاسی ٘یض ٔی تٛاٖ یثه حٛمثچٝ سسثٛثٍیش دس اثتثذای     

ٞبی تٝ ٘طیٙی دس وب٘بِٟبیی ثب سطح ٔمطع ثضسي سبختٝ ٔی ضٛ٘ذ، تب سثشعت جشیثبٖ وثبٞص ٚ     حٛمچٝ. ضجىٝ احذاث ٕ٘ٛد

 (1387٘یسی ، ) .سسٛثبت دس حٛمچٝ سسٛثٍیش تٝ ٘طیٗ ٌشد٘ذ

 :هَاد ٍ رٍشْب 

 هؼرفی ًرم افسار 

 ٛ ة ٔثی ثبضثذ وثٝ    ٘شْ افضاس ضبسن یىی اص جذیذتشیٗ ٘شْ افضاسٞب دس صٔیٙٝ ٔذیشیت سسٛة دس طشاحی سبصٜ ٞبی وٙتشَ سسث

 .اسائٝ ضذٜ است  Wallingfordتٛسط ٔٛسسٝ 

 رٍدخبًِ دز 

سٚدخب٘ٝ دص اص استفبعبت جٙٛة غشثی اسان ،ثشٚجشد،اِیٍٛدسص ٚوٟٛٞبی ثّٙذ ثختیبسی سشچطٕٝ ٌشفتٝ ٚسٟٓ عٕذٜ ای دس 

ثختیبسی  ثٝ ٘بْ سضاس ٚایٗ سٚدخب٘ٝ اص دٚ ضبخٝ اصّی . تطىیُ یىی اص پش آة تشیٗ سٚدخب٘ٝ ٞبی ایشاٖ یعٙی وبسٖٚ داسد

سٚدخب٘ٝ دص پس اص عجٛس اص تًٙ پٙج ،تًٙ ٞفت ٚ تّٝ صً٘ ٚپطت سش ٌزاضتٗ دسیبچٝ سذ دص ،اص تٍٙٝ  . تطىیُ ضذٜ است

 ثبسیه ٚعٕیك وٍّٙٛٔشای سبص٘ذ ثختیبسی عجٛس وشدٜ ٚدس لّعٝ ٔختبس ٚالع دس ضٕبَ ضٟشستبٖ دصفَٛ ٚاسد جٍّٝ خٛصستبٖ 

ویّٛٔتش دس ثٙذ لیش ثب  186عجٛس اص ضٟشستبٖ دصفَٛ ٚ سپس طی ٔسبفتی پش ٚپیج خٓ ثٝ طَٛ تمشیجی سٚدخب٘ٝ دص ثب . ٔی ضٛد

 (1385آثطٛسی ، )  . سٚدخب٘ٝ ٞبی ضطیط یب دجیُ ٌٚشٌش یىی ضذٜ ٚوبسٖٚ سا تطىیُ ٔی دٞذ وٝ ثٝ سٕت اٞٛاص ٔی سٚد

 

  حذٍد جغرافیبیی شجکِ آثیبری ًبحیِ شوبل خَزستبى

 100ٞضاس ٞىتبس ٚ ٔسبحت خبِص  125سی دص دس ضٕبَ خٛصستبٖ ٚالع ضذٜ است ٚ ثب ٔصبحت ٘بخبِص اسامی ضجىٝ آثیب

ٚ اص جٟت جٙٛة ثٝ اسامی ٞفت تپٝ ٚ سٚدخب٘ٝ  ثجشٝ ثٞضاس ٞىتبس اص سٕت ضٕبَ ثٝ تپٝ ٔبٞٛسٞبی ضٕبِی دصفَٛ ٔٛسْٛ 

 . ضبٚٚس ٚ اص ضشق ثٝ سٚدخب٘ٝ ضٛسٜ ٚ اص غشة ثٝ سٚدخب٘ٝ  وشخٝ ٔیذٚد است

  آة ٍ َّای هٌطقِ  

 ثب جشیبٖ سٝ سٚدخب٘ٝ دص، وشخٝ ٚ ضبٚٚس ٚ سٚدخب٘ٝ ٞبی فصّی ٔٛسْٛ ثٝ ٌالَ ٞبی ثبالسٚد ٚ وٛپیتٝ ایٗ ٔٙطمٝ یىی اص 

ویفیت ضیٕیبیی آة سٚدخب٘ٝ دص ثٝ ٔٙمٛس استفبدٜ دس تِٛیذات وطبٚسصی دس حذ . پش آة تشیٗ ٔٙبطك وطٛس ٌضاسش ضذٜ است

 370دسجٝ سب٘تیٍشاد ٚ ٔتٛسط ثبس٘ذٌی سبِیب٘ٝ  51ٔیضاٖ دسجٝ حشاست ٔٙطمٝ ثیٗ صفش ٚ .ذٜ استثسبس ٔشغٛة ٌضاسش ض

 . سبعت ٌضاسش ضذٜ است 24ٔیّی ٔتش دس  22ٔیّی ٔتش ٚ ٔیضاٖ تجخیش 
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 ایستگبُ پوپبش سجیلی 

وب٘ثبَ آثٍیثش   . یّی داسا ٔی ثبضذ ایستٍبٜ پٕپبط سجیّی دس ثبالدست سذ ا٘یشافی دص لشاس داسد ٚ ٚظیفٝ ا٘تمبَ آة سا ثٝ ٔٙطمٝ سج

 5/3ٔتش ٔستمیٕب ثب سٚدخب٘ٝ دص استجبط داسد ٚ داسای دٚ ٔمطع ٔی ثبضذ ، یىی ثب عشض وف  418ایستٍبٜ اصّی سجیّی ثٝ طَٛ 

ص ایٗ ٔمطع پّىب٘ی ثٛدٜ وٝ ا. ٔی ثبضذ  1ثٝ  5/2ٔتش ٚ ضیت ثذ٘ٝ  5ٔتش ٚ استفبع  5ٔتش ٚ دیٍشی ثب عشض وف  5ٔتش ٚ استفبع 

ٔىثثثب٘یىی دس ٍٞٙثثثبْ الیشٚثثثثی  آٖ جٟثثت اسثثتمشاس ثیثثُ ٞثثبی   

اصّی سجیّی تٛا٘ثبیی تثبٔیٗ آة    وب٘ثبَ آثٍیثش   .  استفبدٜ ٔی ضثٛد  

ٞىتبس اسامی ٔٙطمٝ  6000آثیبسی  ٔتثثش ٔىعثثت دس حب٘یثثٝ جٟثثت  16

 .سجیّی سا داسا ٔی ثبضذ 

 

 

پبراهترّبی ( : 8)جذٍل شوبرُ  ّیذرٍلیکی آثگیر ایستگبُ پوپبش سجیلی

عرض کف 

(m ) 

شیة 

جدارٌ 

(     ) 

شیة کف 

( 

 
) 

 حجم آتگیر

(  ) 

( y)عمق 

 متر

عرض 

سطح آب 

(m ) 

شعاع 

َیدريلیکی 

(m ) 

مساحت 

(   ) 

طًل  ( m)محیط 

 ( m)آتگیر

3.5 2.5:1 0 155000 10 64 5.5 370 68 418 

 89 88 87 86 85 سال

 6.4 2.8 8.1 4.4 5.4 فريردیه

 4.0 2.8 4.0 6.3 5.9 اردیثُشت

 3.3 1.6 2.5 4.8 5.2 خرداد

 2.2 2.0 1.5 3.8 3.6 تیر

 4.6 3.7 0.6 6.9 7.1 مرداد

 6.4 3.6 0.8 8.0 8.5 شُریًر

 6.5 4.5 2.3 7.3 7.9 مُر

 4.4 1.4 1.8 4.7 4.4 آتان

 3.1 0.8 1.0 2.1 2.7 آذر
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 هترهکؼت در ثبًیِ -  سجیلیایستگبُ اصلی هقبدیر دثی هتَسط ٍرٍدی ثِ آثگیر ( : 2)ٍل شوبرُ جذ

 

 

 : ایستگبُ پوپبش سجیلی آثگیرهذل تِ ًشیٌی 

 1.8 0.6 2.0 2.0 0.4 دی

 1.4 1.7 1.6 2.5 1.1 تُمه

 1.8 6.4 2.9 7.9 5.8 اسفىد
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 ( Laurence ، 2001. ) ضىُ صیش ٔٙٛی اصّی ٔذَ تٝ ٘طیٙی سا ٘طبٖ ٔی دٞذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالػبت ٍرٍدی( : 8)شکل شوبرُ              

 (Department، 2001).دس ایٗ لسٕت پس اص ٚاسد وشدٖ دادٜ ٞبی مشٚسی ٚ اجشا ، خشٚجی آٖ ثصٛست صیش اسائٝ ٔی ٌشدد 
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 اطالػبت خرٍجی( : 2)شکل شوبرُ       

دسصذ ٚ سا٘ذٔبٖ  100دسصذ طَٛ ٚالعی ، سا٘ذٔبٖ تّٝ ا٘ذاصی ٔبسٝ حذٚد  64اطالعبت خشٚجی ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ طَٛ ثٟیٙٝ 

ٔتش ٔىعت حجثٓ   274471دسصذی اص رسات سیّت وٝ ثٝ تّٝ افتبدٜ ا٘ذ ،  5/42دسصذ ٔی ثبضذ ،  88تّٝ ا٘ذاصی سیّت حذٚد 

ٔتش ٔىعت وُ حجثٓ ٔبسثٝ ٞثبی تثٝ      62آة دس ا٘تٟبی اجشای ٔذَ ، ٔتش ٔىعت حجٓ  274974آة دس ضشٚع اجشای ٔذَ ، 

غّمت ٔتٛسط ٔبسٝ ٞبیی وثٝ  ( لسٕت ثش ٔیّیٖٛ )  ppm 0ٔتش ٔىعت وُ حجٓ سیّت ٞبی تٝ ٘طیٗ ضذٜ ،  46٘طیٗ ضذٜ ، 

 غّمثثت ٔتٛسثثط سثثیّت ٞثثبیی وثثٝ حٛمثثچٝ سا تثثشن  ( لسثثٕت ثثثش ٔیّیثثٖٛ )    ppm 4حٛمثثچٝ سا تثثشن ٔثثی وٙٙثثذ ٚ  

  .ٔی ثبضذ  ٔی وٙٙذ ،

 :سثیلی دزفًل  ژترآيرد رسًب آتگیر ایستگاٌ پمپا

دادٜ ٞبی  ثب داضتٗ 

غّمت  دثی ، 

سسٛثی ،  ٔٛاد 

صثشی ٚ  مشیت 

ٞش سٚص  دٔب دس 

ٔذَ ٔی  ٚ اجشای 

ٔیضاٖ  تٛاٖ 

ٚسٚدی  سسٛة 

سا ثشآٚسد  ثٝ آثٍیش 

 .  وشد 

 

مجمًع رسًتات 

 ( ته در سال) سالیاوٍ

 ريزاوٍمجمًع دتی  

اصلی يريدی تٍ آتگیر 

 سثیلی

 ( در ثاویٍ متر مکعة) 

 سال آتی

2740 1422 80-81 
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 ثرآٍرد رسَة آثگیرایستگبُ پوپبش سجیلی( : 4)جذٍل شوبرُ 

  :یجٍ گیری وت

 تفبٚتی وٝ ثیٗ حجٓ سسٛثبت دسٖٚ آثٍیش ٚ . بت ٚسٚدی ثٝ آثٍیش سا داسد ایٗ ٘شْ افضاس تٛا٘بیی ثبالیی دس تخٕیٗ ٔیضاٖ سسٛث

 : دا٘ست٘بضی اص عٛأُ صیش ٔی تٛاٖ ٔمذاسی وٝ اص ٔذَ ٘تیجٝ ٌشفتٝ ٔی ضٛد ، 

 استٕشاس دثی پٕپبط ٚ ا٘تمبَ رسات سسٛثی ثٝ پبییٗ دست -1

 الیشٚثی آثٍیش ثذٖٚ ثشسسی اص ِیبظ پبسأتشٞبی ٞیذسِٚیىی -2

 آثٍیش جٟت استمشاس ثیُ ٞبی ٔىب٘یىی دس ٔٛالع الیشٚثی تغییش ٔمطع -3

  .ٌٛیشی اص ٚسٚد سسٛثبتثٝ جٟت جّ  ٔتش 7/128 ٔتش ثٝ  126تغییش دس تشاص ٚسٚدی آثٍیش ٚ ثبال ثشدٖ تشاص آٖ اص  -4

 (1368ثیٙب ، ) 

2600 1646 81-82 

2570 1568 82-83 

2974 1698 83-84 

3000 1757 84-85 

2349 1414 85-86 

2511 1646 86-87 

2559 1568 87-88 

3165 1698 88-89 

3187 1757 89-90 

 مجمًع 16174 27655
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اص سذ  ، سسٛة خبسج ضذٜ  سسٛثبت ٚسٚدی ثٝ ایٗ سٚدخب٘ٝ ٔٙجع اصّیسٚدخب٘ٝ دص یه سٚدخب٘ٝ سسٛثی ٘یست ٚ  -5

 .ضذٜ است ٔیّیٖٛ تٗ دس سبَ تخٕیٗ صدٜ  7/1 وٝ ثبِغ ثش  ٔی ثبضذ ٔخض٘ی دص

 یستٍبٜا دست پبییٗسمبیت ٔصشف وٙٙذٌبٖ آة  ثبعج ثبال ثشدٖثب الیشٚثی ثٝ ٔٛلع آثٍیش ایستٍبٜ پٕپبط سجیّی ، ٔی تٛاٖ 

ٕٞچٙیٗ ٔی تٛاٖ ثب استخشاج سسٛثبت تٝ ٘طیٗ ضذٜ اص آثٍیش  ضذپٕپبط ٚ تعٟذ وبسفشٔب ٘سجت ثٝ آة پٕپبط ضذٜ ثٝ ضجىٝ 

حبصّخیض دس جٟت تٛسعٝ ٚ ثٟجٛد خبن ٞبی صساعی ٔٙطمٝ ٚ دسآٔذ حبصُ اص  ایستٍبٜ پٕپبط ، ثٝ عٙٛاٖ ٔٙجع اسصضٕٙذ ٚ

 . فشٚش ایٗ ٔٙجع ثب اسصش ثٟشٜ ٌشفت 

  : هٌبثغ

 8387ًیسی ، کجری ، دٍهیي ّوبیش هلی هذیریت شجکِ ّبی آثیبری ٍ زّکشی ، داًشگبُ شْیذ چوراى اَّاز ، ثْوي   .8

 8385آثشَری ، ػلیرضب ، ّفتویي سویٌبر ثیي الوللی رٍدخبًِ ، داًشگبُ شْیذ چوراى اَّاز ، ثْوي   .2

ثیٌب ، م ، قوشی ، م ، ثرآٍرد رسَثبت ٍرٍدی ثِ هخسى سذ دز ٍ ارزیبثی ثبزدُ تلِ اًذازی ثِ رٍشْبی هختلف ، اٍلیي  .3

 8368کٌفراًس ّیذرٍلَشی در ایراى ، تْراى ، 
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