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 :ذُیچک

در  .تاضدذ  ّای کطاٍرزی ٍ تَلیذ هحصَل در ایراى هی تِ دلیل ترخَردار تَدى از هٌاتغ هٌاسة آب ٍ خاک، یکی از قطة زًجاى دضت

گَی کطت غالة دضت زًجاى از ثقلی تِ تحت فطار تر هیساى آب قاتل رخیرُ ایي تحقیق اثر تغییر رٍش آتیاری گیاّاى زراػی ٍ جالیسی ال

-از سایت جْداد  یاّاىاز گ یککطت ّر  یرکطت ٍ ترداضت ٍ سطح ز یختارتذیي هٌظَر ًام گیاّاى،  .هَرد تررسی ٍ ارزیاتی قرار گرفت

تدِ دسدت    NETWATافسار  ًرم یقدٍرُ رضذ، از طردر طَل  یاّاىاز گ یکّر  یازهقذار خالص آب هَرد ً. کطاٍرزی استاى استخراج ضذ

تدا  . ّای صَرت گرفتِ، رٍش آتیاری آًْا در صَرت تثذیل تِ آتیاری تحت فطار تؼییي ضدذ  تا تَجِ تِ ضیَُ کاضت ّر گیاُ ٍ تَصیِ .آهذ

تدا  . ص آب آتیاری هحاسدثِ ضدذ  ، هیساى ًاخال(درصذ 94)ًَاری -ای ٍ قطرُ( درصذ 75)، تاراًی (درصذ 44)تَجِ تِ راًذهاى آتیاری ثقلی 

آتیاری ّر یک از گیاّاى الگَی کطت در سطح زیر کطت آى در کل دضت، حجن آب هَرد ًیاز جْت ترداضت ًاخالص ضرب هقذار آب 

ًتایج ًطاى دادُ کِ تثذیل سیستن ثقلی تِ تحت فطار ترای کل گیاّاى، در کل دضدت حدذٍد    .هحاسثِ ضذدر ّر رٍش آتیاری از هٌاتغ آب 

رخیرُ آب از افت تیطتر سطح  .تاضذ یه یسطح یاریکوتر از رٍش آتدرصذ  48هقذار  یيا. تاضذ هیلیَى هتر هکؼة آب قاتل رخیرُ هی 112

 .کٌذ آب زیرزهیٌی جلَگیری هی

 .شذیطٌ آة وًاضی، الگًی وطت،-یا لططٌ یبضیآث ،یثبضاو یبضیآث ،ثملی یبضیآث ،یبضیضاوسمبن آث :یذیکل یٍاشُ ّا

 هقذهِ

طان ثسين زض یاظ وبضضىبسبن وگطان آن َستىس وٍ استفبزٌ اظ مىبثغ آة زض ا یبضیثس .مٍ ذطهیو م ذطه يیاست ثب الل یطان وطًضیا

َبی سرطاوٍ مىربثغ    ثطضسی ضبذع (.1387 مبن،یخًان ي فبل سل) سیومب می دبزیضا ا یسٌ مطىالت خسىیزض آ ،ت آنیوظط گطفته محسيز

متط مىؼت ثٍ اظای َرط فرطز    5555ثٍ طًضی وٍ میعان آن اظ ثبضس میی اذیط وطبوسَىسٌ وبَص مىظم آن آة تدسیسپصیط وطًض زض سبلُب

تملیل یبفتٍ اسرت ي   1385متط مىؼت ثٍ اظای َط فطز زض سبل 1755ي  1355متط مىؼت ثٍ اظای َط فطز زض سبل 2155ثٍ  1345زض سبل

سطاوٍ  1455ضًز زض سبل ثیىی می پیص .متط مىؼت زض سبل است 1675 فطزثطای َط آة میلیًن وفطٌ سطاوٍ  75ثب خمیؼتی  1389زض سبل

وطًضَبیی ورٍ سرطاوٍ آة لبثرل تدسیرس زض آوُرب ومترط        ،اظ وظط مؼیبضَبی خُبوی .متط مىؼت زض سبل ثطسس 1255ثٍ  آة ثطای َط فطز

ٍ  طان اظ وظط مىبثغ آة ثب تىص زيضٌای ،1455ثىبثطایه زض سبل . ذًاَىس ثًز ای مًاخٍ ی زيضٌَب متط مىؼت ثبضس ثب تىص 1755اظ  ای مًاخر

زض آیىرسٌ ذًاَرس    یىٍ وطبيضظیاظ مطىالت ثعضي وطًضمبن زض ظم یىیثب تًخٍ ثٍ مطبلت ثبال ومجًز آة  .(1385 عازٌ،یػل)ذًاَس ضس 

یًٌ آثیربضی اظ سرىتی ثرٍ    تًان ثٍ تطيیح تغییط ض وٍ اظ آن خملٍ می غًضت گطفتٍ است یمرتلف یه ومجًز وبضَبیخجطان ا یلصا ثطا .ثًز

ٍ  ( آثیبضی تحت فطبض)مسضن  َربی   گرصاضی  ثٍ مىظًض افعایص ضاوسمبن تًظیغ آة زض سطح معضػٍ ي حمبیت اظ اخطای آن ثب اودرب  سرطمبی

 ثطزاضرت ضرسٌ اظ مىجرغ   عان آة یر بٌ ثرٍ م یر گاستفبزٌ مًضز  مفیس ي وسجت آةضاوسمبن آثیبضی ثٍ غًضت . الظ  اظ ططف زيلت اضبضٌ وطز

َط لسض ضاوسمبن آثیبضی ثبال ثبضس، زضغس ومترطی اظ آة ثطزاضرت ضرسٌ اظ مىجرغ آة ثرٍ َرسض        (.1373 ،یطاثًالمبسمیم)ضًز  ف میتؼطی

ایه حبلت ثبػث ذًاَس ضس وٍ زض ضطایط محسيز ثًزن میعان آة لبثل زستطس، آة ثیطرتطی زض زسرتطس گیربٌ لرطاض ثگیرطز       .ضيز می

 (.1385ػلیعازٌ، )یبثس  یص میثىبثطایه ممساض محػًل تًلیس ضسٌ افعا
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وبمىبست ایره ضيش  اخطای  زض غًضت. (1385 عازٌ،یػل) ثبضس میزضاوثط ومبط خُبن ضایح  یبضیه ضيش آثیتط یمیلس یسطح یبضیآث

ٍ  . ذًاَس ثًزضاوسمبن آن پبئیه  آن زض زيضٌ ضضس گیبٌ،ي مسیطیت پبئیه  آثیبضی ایره حبلرت زض اوثرط     ،ثط اسبس مطبلؼبت غرًضت گطفتر

اظ تلفربت آة زض ظمربن   ترًان   میَبی آثیبضی تحت فطبض  ثب اخطای سیستم (.1387 ،ي آضذی یطیزضي) زَس ىبطك مرتلف ایطان ضخ میم

زض ایه تحمیك اثط تغییط ضيش آثیبضی گیبَربن   .ضًز تًظیغ زض سطح معضػٍ خلًگیطی وطز وٍ ایه ػمل ثبػث افعایص ضاوسمبن آثیبضی می

 .غبلت زضت ظودبن اظ ثملی ثٍ تحت فطبض ثط میعان آة لبثل شذیطٌ مًضز ثطضسی ي اضظیبثی لطاض گطفتالگًی وطت ي خبلیعی ظضاػی 

 :ْارٍضٍ  هَاد

َربی   ثرط اسربس زازٌ   (.1 ضىل) غطثی ایطان يالغ ضسٌ است زض ضمبل ثبضس وٍ َبی مُم استبن ظودبن می یىی اظ زضتزضت ظودبن 

ٍ  ومبی آمجطغٌ  ستگبٌ سیىًپتیه ظودبن ي ثب تًخٍ ثٍ اللیمثلىس مست پبضامتطَبی ًَاضىبسی ثجت ضسٌ زض ای  ذطره سرطز   اللیم ایره مىطمر

 یرطان محػرًل زض ا  یرس ي تًل یوطربيضظ  یَرب  اظ لطرت  یىری ثطذًضزاض ثًزن اظ مىبثغ مىبست آة ي ذبن،  یلزضت ثٍ زل یها .ثبضس می

 یره وطت َط  یطوطت ي ثطزاضت ي سطح ظ یدبضوطت غبلت زضت ظودبن ي ت یالگً یعیي خبل یظضاػ یبَبنوب  گ 1خسيل . ثبضس یم

ً  یبَربن اظ گ یره بظ َرط  یممساض ذبلع آة مًضز و. زَس یضا وطبن م یبَبناظ گ افرعاض   ورط   یرك وطرت زض طرًل زيضٌ ضضرس، اظ طط    یالگر

NETWAT  (.1خسيل )استرطاج ضس 

 
 

 هَقؼیت جغرافیایی دضت زًجاى در ایراى ٍ استاى . 1ضکل 

خُرت  . ع مًضز ویبظ گیبٌ ثٍ ضاوسمبن آثیبضی میعان وبذبلع آة مًضز ویبظ َط یه اظ گیبَربن محبسرجٍ ضرس   ثب تمسیم میعان آة ذبل

 ٍ َربی   محبسجٍ آة وبذبلع مًضز ویبظ گیبَبن الگًی وطت زض ضيش آثیبضی تحت فطبض، اثتسا ثب تًخٍ ثٍ ضیًٌ وبضت َط گیبٌ ي تًغری

زض مطحلٍ ثؼس میعان آة وبذربلع مرًضز ویربظ َرط     (. 2خسيل )بض تؼییه ضس غًضت گطفتٍ، ضيش آثیبضی آوُب اظ ططیك آثیبضی تحت فط

ورًاضی ثرب زض وظرط گرطفته ضاورسمبن َرط یره اظ        -ای َبی آثیبضی ثملری، ثربضاوی ي لطرطٌ    تحت ضيش( ممساض آة آثیبضی)یه اظ گیبَبن 

ثب ضطة . محبسجٍ ضس( زضغس 95وًاضی -ای زضغس ي آثیبضی لططٌ 75زضغس، آثیبضی ثبضاوی  45ضاوسمبن آثیبضی ثملی )َبی آثیبضی  ضيش

َبی آثیبضی زضسطح ظیط وطت آن زض ول زضت، حدم آة مرًضز   ممساض آة آثیبضی َط یه اظ گیبَبن الگًی وطت زض َط یه اظ ضيش

 .ویبظ خُت ثطزاضت اظ مىبثغ آة مىطمٍ محبسجٍ ضس

 ًتایج ٍ تحث

ضيش  2آة مىطمٍ ثطای گیبَبن الگًی وطت غبلت زضت ظودربن زض  میعان آة آثیبضی مًضز ویبظ خُت ثطزاضت اظ مىبثغ  3خسيل 

چىیه زض ول زضت ثب زض وظط گطفته سطح ظیط وطت َط گیبٌ زض زضت ي ضاوسمبن آثیربضی   آثیبضی ثملی ي ثبضاوی ضا ثطای َط َىتبض ي َم
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میرعان آة   5خرسيل  . تُیٍ گطزیرس  4سيل خُت ثطضسی تأثیط تغییط ضيش آثیبضی اظ ثملی ثٍ ثبضاوی ثط میعان شذیطٌ آة خ. زَس وطبن می

اذرتالف ثریه ممرساض آة مرًضز ویربظ زض       6وًاضی ي خرسيل  -ای ضيش آثیبضی ثملی ي لططٌ 2آثیبضی مًضز ویبظ گیبَبن الگًی وطت زض 

 .زَس غًضت اخطای ایه حبلت ضا وطبن می

 .زًجاىدضت غالة الگَی کطت  ٍ جالیسی راػیگیاّاى ز آب خالص هَرد ًیازٍ سطح زیر کطت ، ًام، تاریخ کطت ٍ ترداضت. 1-جذٍل

 (هتر هکؼة در ّکتار) هَرد ًیاز هیساى آب خالص تاریخ ترداضت تاریخ کطت (ّکتار) سطح زیر کطت ًام گیاُ

 3645 تیط 31 فطيضزیه 25 2547 پیبظ

 2885 ذطزاز 31 مُط 1 1962 خً

 3745 مطزاز 25 اضزیجُطت 11 255 ذیبض

 5265 ضُطیًض 25 اضزیجُطت 21 455 ای شضت ػلًفٍ

 7125 مُط 35 اضزیجُطت 1 457 سیت ظمیىی

 3565 تیط 15 مُط 1 4155 گىس 

 6195 ضُطیًض 31 اضزیجُطت 11 387 گًخٍ فطوگی

 5475 ضُطیًض 31 اضزیجُطت 11 629 َىسياوٍ

 7165 اسفىس 29 فطيضزیه 1 7355 یًودٍ

 ُ ترای ّر گیاُسیستن آتیاری تحت فطار در ًظر گرفتِ ضذ. 2-جذٍل

 ًام گیاُ
 رٍش آتیاری تحت فطار

 ًَاری-قطرُ ای تاراًی

 - √ پیبظ

 - √ خً

 √ - ذیبض

 - √ ای شضت ػلًفٍ

 √ - سیت ظمیىی

 - √ گىس 

 √ - گًخٍ فطوگی

 √ - َىسياوٍ

 - √ یًودٍ

زضغسی زض ضاورسمبن   35بضاوی ثٍ زلیل افعایص غییط ضیًٌ آثیبضی اظ ثملی ثٍ آثیبضی ثثب ت ضًز مالحظٍ می 3َمبن گًوٍ وٍ زض خسيل 

ایه ممرساض زض حبلرت   . ومتط اظ مىبثغ آة زضت ظودبن ثطزاضت ذًاَس ضس( زضغس 47حسيز )میلیًن متط مىؼت  98تًظیغ آة، حسيز 

ب تًخٍ ثٍ ورًع  زض مدمًع ث. ذًاَس ثًز( زضغس 56حسيز )میلیًن  14وًاضی زض گیبَبن شوط ضسٌ حسيز -ای تجسیل آثیبضی ثملی ثٍ لططٌ

میلیرًن مترط مىؼرت     112گیبٌ ي ضيش وبضت آن، ثب تغییط ضيش آثیبضی ثملی ثٍ ضيش آثیبضی تحرت فطربض متىبسرت ثرب گیربٌ، حرسيز       

 .ثبضس زضغس ومتط اظ ضيش آثیبضی سطحی می 48ایه ممساض  .آة شذیطٌ ذًاَس ضس( 112238258)
 .ٍ تاراًی ثقلیآتیاری  در رٍشاى الگَی کطت َرد ًیاز گیاّآتیاری هآب  .3-جذٍل

 ًام گیاُ
 آتیاری تاراًی-هَرد ًیاز آتیاریهیساى آب  ثقلیآتیاری -هَرد ًیاز آتیاریهیساى آب 

 هتر هکؼة در کل دضت هتر هکؼة در ّکتار هتر هکؼة در کل دضت هتر هکؼة در ّکتار

 70017332 3580 00711122 9155 پیبظ
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 1803252 0532 73701322 7255 خً

 2855333 1270 8012222 13155 ای ػلًفٍشضت 

 19461333 4747 01302222 8955 گىس 

 75168555 9547 707818222 17955 یًودٍ

 112334187 34444 214619144 54914 هجوَع

 .یصسطح کطت قاتل افساٍ  تاراًیثقلی ًسثت تِ اى الگَی کطت در رٍش آتیاری گیاّآتیاری آب اختالف هیساى  .4-جذٍل

 هتر هکؼة در کل دضت هتر هکؼة در ّکتار گیاًُام 

 15816265 4247 پیبظ

 6592325 3365 خً

 2454667 6137 ای شضت ػلًفٍ

 17528667 4153 گىس 

 61397555 8353 یًودٍ

 98288913 24914 هجوَع

 .ًَاری-ای اى الگَی کطت در رٍش آتیاری ثقلی ٍ قطرَُرد ًیاز گیاّآتیاری هآب  .5-جذٍل

 یاًُام گ
 ًَاری-ای آتیاری قطرُ-هَرد ًیاز آتیاریهیساى آب  آتیاری ثقلی-هَرد ًیاز آتیاریهیساى آب 

 هتر هکؼة در کل دضت هتر هکؼة در ّکتار هتر هکؼة در کل دضت هتر هکؼة در ّکتار

 1559785 4156 2384255 9355 ذیبض

 3615327 7911 8134655 17855 سیت ظمیىی

 2661786 6878 5988825 15475 گًخٍ فطوگی

 3823562 6578 8651575 13675 َىسياوٍ

 11159955 25422 25149254 56344 هجوَع

 .یصسطح کطت قاتل افساًَاری ٍ -ای اى الگَی کطت در رٍش آتیاری ثقلی ًسثت تِ قطرُگیاّآتیاری آب اختالف هیساى  .6-جذٍل

 هتر هکؼة در کل دضت هتر هکؼة در ّکتار ًام گیاُ

 1324475 5194 ذیبض

 4519273 9889 سیت ظمیىی

 3327539 8597 گًخٍ فطوگی

 4778513 7597 َىسياوٍ

 13949295 31277 هجوَع

ت ظودبن ػاليٌ ثط ایه وًع گیبَبن، اورًاع زضذتربن   ثبضس زض حبلی وٍ زض زض محبسجبت فًق فمط ضبمل گیبَبن ظضاػی ي خبلیعی می

زض ضرطایط  شذیطٌ ثرطای ثبغربت   لبثل ثبضس وٍ ثب احتسبة آة  اوثط ایه ثبغبت ثملی مییبضی ضيش آثضًز وٍ  مثمط ي غیط مثمط وطت می

ضرًز ورٍ    ثب تًخٍ ثٍ وتبیح ایه تحمیك مالحظٍ می .میعان آة لبثل شذیطٌ ثیص اظ ممساض فًق ذًاَس ثًزول مطمئىب آثیبضی تحت فطبض، 

ملی ثبػث وبَص ثطزاضت آة اظ آثرًان ذًاَس ضس ي ایه زض يالرغ  َبی آثیبضی ث َبی تحت فطبض آثیبضی ثٍ خبی سیستم اخطای سیستم

مسیطیت ایه ططح اخطا ي سپطزن  حبلتامب وىتٍ لبثل تًخٍ ي تأمل زض ایه . ثبضس تغصیٍ مػىًػی زض ول زضت ظودبن می اخطای ىسَمبو



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

ایه ضطایط پبیساضی استفبزٌ اظ مىربثغ آة ي  ثبظذًضز . ثبضس میگطی زيلتی  ي وبَص تػسیثطزاضان اظ آثرًان  ثٍ ذًز ثُطٌزض ایه ضطایط 

 .ذبن ي وطبيضظی ذًاَس ثًز
 هٌاتغ

 .وطبيضظی استبن ظودبن-لبثل زستطس زض سبیت سبظمبن خُبز. آمبضوبمٍ اطالػبت محػًالت ظضاػی(. 1395)وب   ثی .1

 ،ذطره مطبلؼرٍ مرًضزی   ی زض وًاحی وطبيضظثحطان آة ي لعي  تًخٍ ثٍ ثُطٌ يضی آة (. 1387. )مبن،  یي فبل سل. خًان،ج .2

 .138-115: 11ب ي تًسؼٍ، یخغطاف .زضت ثیطخىس

مدمًػرٍ ممربالت    .یبضیر ص ضاورسمبن آث یك افعایاظ طط یساض مىبثغ آة وطبيضظیت پبیطیمس (.1387) .ظ ،ي آضذی .ا ،یطیزضي .3

 .اًَاظزض ایطان،  ساضیپب یت يتًسؼٍ وطبيضظیطیمس یص ملیه َمبیايل

 .اوتطبضات آستبن لسس ضضًی مًسسٍ چبح ي .تحت فطبض یبضیستم آثیس یططاح (.1385) .ا عازٌ،یػل .4

ي  یبضیر آث یترٍ ملر  یىبض ومیه سرم یَفتمر  .طانیر ا یسىت َبی اظضجىٍ یزض تؼساز یبضیثبظزٌ آث یبثیاضظ (.1373) .ٌ ،یطاثًالمبسمیم .5

 .َىطی، تُطانظ
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Abstract: 
Due to the suitable water and soil resources of the zanjan Plain, it is one of the agricultural centers in Iran. In this 

research, the effect of changing of surface irrigation to pressure irrigation for irrigating the Zanajn Plain crop and 

kitchen garden patterns on water saving was assessment. For this purpose, crop planting and harvesting date, cultivation 

area of each crop was obtained from Zanjan Jahad-Keshavarzi Website. The irrigation net water requirement for each 

crop during the growth period was obtained Netwat Software. On the planting method and suggestions, the best 

pressure irrigation method for each plant was determined. Regarding to efficiency of the surface irrigation (40%), 

sprinkler irrigation (75%) and tape irrigation (95%), the gross irrigation water requirement was calculated. By 

multiplying the gross irrigation water requirement to cultivation area of each crop, the volume of water requirement to 

lift from water resources was calculated. On results, by changing surface irrigation to pressure irrigation, 112 MCM 

water will be saved at the plain. This is 48% less than surface irrigation requirement. The water saving prevents more 

losing of groundwater level.  

Keywords: Irrigation efficiency, Surface irrigation, Sprinkler irrigation, Tape irrigation, Crop pattern, 

Water saving. 


