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ﺑﻬﺒﻮد روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار )ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم(

وﺣﯿﺪ ﮐﺮﻣﯽ ،1رﻗﯿﻪ ﺻﻤﺪی ﺑﻬﺮاﻣﯽ

ﭼﮑﯿﺪه:
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روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ  ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری در دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ذاﺗﯽ رواﺑﻂ آب و ﺧﺎک ،راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری از ﻋﻤﺪه ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻒ اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از درﺟﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰار و
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺎﻫﺮ در اﯾﻦ روش آﺑﯿﺎری
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی اﺧﯿﺮ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺮﺗﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر را از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﺎﻫﺶ داده و ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی
درﯾﭽﻪ دار)ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم( از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در آﺑﯿﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﻧﺮم ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ درﯾﭽﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﻪ )ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی درﺟﻪ  (4ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن اﻋﻢ از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﭼﯿﻦ و ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪ دار در
روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  25-28درﺻﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد آب ﺗﺎ
ﺣﺪود 30در ﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .از ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﺳﺎده ،آﺑﺸﻮﯾﯽ آﺳﺎن ،ذﺧﯿﺮه  5درﺻﺪی در اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی  ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻮزﯾﻊ آب،
ﺣﻔﻆ اﻧﺮژی ﺑﺪون ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮل و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ )از ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و

) -1ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﯾﮑﻢ ] v.karami@yekom.comﺗﻬﺮان -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﺒﺎ ﺷﻤﺎﻟﯽ -ﺷﻤﺎره  -136ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎور
ﯾﮑﻢ(
) -2ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﯾﮑﻢ (haleh.samadi@yekom.com
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ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ( در آﺑﯿﺎری ﺑﺪون آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ )ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ و ﻗﻄﺮهای(
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ در
آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -1ﻣﻘﺪﻣﻪ:
از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ،آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در
ﺑﯿﺶ از  %80ﮐﺸﺖﻫﺎی آﺑﯽ ﺟﻬﺎن از روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ذاﺗﯽ رواﺑﻂ آب و ﺧﺎک و ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روش ،راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان و ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﺎزدﻫﯽ آﺑﯿﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ )در ﺣﺪود 30
درﺻﺪ( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶاز ﻧﯿﺎز آب در اﯾﻦ روﺷﻬﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻔﺎت آب ﺣﺎﺻﻞ از
ﻧﺸﺖ آب در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺰرﻋﻪ )ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی درﺟﻪ ،(4ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ و رواﻧﺎب ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾﺎب در ﻣﺰرﻋﻪ
داﻧﺴﺖ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ ،ﻋﺪم ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن،
آﺑﯿﺎری ﺑﯿﺶاز ﺣﺪ در اﺑﺘﺪا و آﺑﯿﺎری ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺠﺎم آﺑﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ در
اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺮت ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ و اﯾﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت ﭘﺎﯾﺎب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در
اﮐﺜﺮ ﻃﺮحﻫﺎی آﺑﯿﺎری ،اﺟﺮای روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻤﺘﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺮﺗﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر را از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﺎﻫﺶ داده و ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ Kholief .و ﻫﻤﮑﺎران )(1997
در ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮل ذرت در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎزدﻫﯽ
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺳﺎن و ذﺧﯿﺮه  31درﺻﺪی
آب را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ Ahmad .و (1993) EL-Sersawyآﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ
ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار را ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
 Fernandezو ﻫﻤﮑﺎران ) (1996ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽﺗﺮﯾﻦ راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آب و اﻓﺰاﯾﺶ
راﻧﺪﻣﺎن آب آﺑﯿﺎری در ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -2ﺑﻬﺒﻮد روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهاز ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار )ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم( و ارزﯾﺎﺑﯽ آن
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮای آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺰارع وﺟﻮد دارد ،اﯾﺠﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ
ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺰاﯾﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ،از ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﮔﺮدد .ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪ دار)ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم( ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻧﺮم ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ درﯾﭽﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺠﺎری درﺟﻪ  4ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
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ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آب ﺑﺠﺎی ﻧﻬﺮ ﺧﺎﮐﯽ در ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ و ﺗﻠﻔﺎت
ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺸﺖ آب در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﻪ در ﮐﻼفﻫﺎی 100و  200ﻣﺘﺮی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﯿﺮه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﯽ آﺑﮕﯿﺮ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و در اﻣﺘﺪاد
ﻃﻮل ﻗﻄﻌﻪ آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻘﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ آب
)درﯾﭽﻪ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻘﻄﻊ دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺮ درﯾﭽﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻼﻫﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺖ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻘﺪار
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ از ﻫﺮ درﯾﭽﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز)ﺣﺪاﮐﺜﺮ  2/5ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ( ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاردی از آن ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ و ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮔﺮدد.
 -1-2در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  Dengzhuangواﻗﻊ در دﺷﺖ ) Hedei Lowlandﻣﺮﮐﺰ ﭼﯿﻦ( ،اﺳﺘﻔﺎده از دو
روش آﺑﯿﺎری ،ﯾﮑﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار ﺑﮑﺎرﺑﺮدهﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽﺑﻪ ﻃﻮل  20ﻓﻮت و ﻗﻄﺮ 18
اﯾﻨﭻ ﺑﺎ  5درﯾﭽﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  2/5اﯾﻨﭻ در ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺮت ﺑﻌﺪ از درو ﮐﺮدن ذرت در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در
اواﯾﻞ اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﮔﻨﺪم زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ در اﻧﺪازهﻫﺎی  6 × 6ﻣﺘﺮ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک ﺑﻪ روش اﻧﺪازهﮔﯿﺮی وزﻧﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ورودی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﺮرﯾﺰ  Vﺷﮑﻞ
و ﯾﮏ ﺛﺒﺎت رﻗﻮم ﺳﻄﺢ آب و ﻧﮕﺎرﻧﺪه دادهﻫﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪهاﺳﺖ .آزﻣﻮنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺪار آب
آﺑﯿﺎری ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ در روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی
درﯾﭽﻪدار ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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اﻟﻒ -راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل آب ﻧﻬﺮ ﺳﻨﺘﯽ
ﯾﮏ ﻧﻬﺮ ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺘﻘﺎل آب از ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﯿﺪروﮔﺮاف ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ Foroud
و ﻫﻤﮑﺎران ) (1987ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻃﻮل ﻧﻬﺮ از راﯾﺰر ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺰرﻋﻪ  90ﻣﺘﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
Vf
Vt

ﺣﺠﻢ آب ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ

=

=  = Ecراﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل

ﺣﺠﻢ آب ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪه از راﯾﺰر

ب -ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ
اﻧﺪازه ﮐﺮت ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ  6 × 6ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک در ﻋﻤﻖﻫﺎی  30ﺗﺎ  150ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و در زﻣﺎنﻫﺎی
ﻗﺒﻞ و  24ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﺑﯿﺎری در اﺑﺘﺪا ،وﺳﻂ و ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮت ﺑﺮای ﻫﺮ دو روش اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﮐﺮت ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪهاﺳﺖ.
DLq
Dav

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ در ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ

=

ﻣﺰرﻋﻪ

=  = Duﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ

ج -ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی و آب
روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻧﻮاری و ﮐﺮﺗﯽ ﺑﺮای ﭼﮏ ﮐﺮدن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻧﺪازه ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮاری 6/5 × 90
ﻣﺘﺮ و اﻧﺪازه ﮐﺮت ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار و ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ  6 × 6ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺪازه ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﺛﺒﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ذﺧﯿﺮه آب و اﻧﺮژی ،در واﻗﻊ اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار و روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک و ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم ﺑﺮداﺷﺖﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪهاﺳﺖ.
Energy

Yield

water
Consumption

Water
Vol.

Irrigation
Time

Irrigation
Area

Irrigation

)(kw/ha

)(kg/ha

)(m^3/ha

)(m^3

)(min

)(ha

Types

404

5886.23

703.9

76.02

129.5

0.108

Conventional
basin

305

6132.19

531.3

57.38

97.75

0.108

Gated pipe basin

ﺟﺪول ) : (1ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪ دار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻬﺎر ﺧﺎﮐﯽ در آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد
 6×6ﻣﺘﺮ در ﻣﺰرﻋﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ Dengzhuang
ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎنﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار دارای ﺑﺮﺗﺮی و
ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان

-
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ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل آب:
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار از ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽدر ﺗﺤﻮﯾﻞ آب از ﻣﻨﺒﻊ )راﯾﺰر( ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺰرﻋﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﻠﻔﺎت آﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﻮذ و ﺗﺒﺨﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻟﯽ
آزﻣﻮن ﺗﻠﻔﺎت آب ﻧﻬﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﺎت آب از ﺑﺎزه  90ﻣﺘﺮی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﯾﮏ دوره
 200دﻗﯿﻘﻪای آزﻣﺎﯾﺶ 21/21 ،ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﯾﺎ  1/04ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ و ﺗﺮاوش ﮐﺎﻧﺎل اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻬﺮ  68/6درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺪه اﺳﺖ.

-

ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ آب
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ،ﻣﺘﻌﺎرفﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎی رﻃﻮﺑﺖ
ﺧﺎک اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از آﺑﯿﺎری ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار و ﻧﻬﺮ ﺳﻨﺘﯽ
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  %82/4و  %64/3ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ) (1اﻟﮕﻮی ﺗﻮزﯾﻊ آب در روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
و آﺑﯿﺎری ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار را ﻧﺸﺎنﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ
ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﺸﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺮت در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ) :(1ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﮐﺮت ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪ دار) (GPBو روش ﺳﻨﺘﯽ)(CB
-

ذﺧﯿﺮه آب و اﻧﺮژی و زﻣﺎن آﺑﯿﺎری
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ ﻧﺸﺎنﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی
درﯾﭽﻪدار ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  172/6ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب 99 kw.h ،اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ و 4/9
ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن آﺑﯿﺎری را در ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه

-

214

ﺗﻮﺳﻌﻪ اراﺿﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ
ﺗﻮزﯾﻊ آب در روش آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻼف اراﺿﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث
ﻧﻬﺮﭼﻪﻫﺎ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﺑﺎ
ﻧﻬﺮﭼﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ  20ﻣﺘﺮ 500 ،ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻠﻔﺎت اراﺿﯽ ﺑﻬﻤﺮاه دارد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ %5
از اراﺿﯽ در اﺳﺘﻔﺎدهاز روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺑﺎ روش آﺑﯿﺎری ﮐﺮﺗﯽ
ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.

 -2-2ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ در ﺑﺨﺶ  Bilbiesاﯾﺎﻟﺖ  EL-Sharkyaﮐﺸﻮر
ﻣﺼﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  3آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
آزﻣﺎﯾﺶ اول :اﺳﺘﻔﺎده از روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ در ﻓﺼﻞ
زراﻋﯽ ﺳﺎل  2000و ﮔﻨﺪم در ﻓﺼﻞ زراﻋﯽ ﺳﺎل  2001در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  3ﻓﺪن)(feddan
)) (84m × 150mﻫﺮ ﻓﺪن  4200ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
آزﻣﺎﯾﺶ دوم :ﮐﺸﺖ ذرت در اراﺿﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  3/5ﻓﺪن ) (60m × 250mو اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی
درﯾﭽﻪدار در ﺳﺎل زراﻋﯽ  2000و ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم در ﺳﺎل زراﻋﯽ 2001
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﺰرﻋﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ،آﺑﯿﺎری ﯾﮏ ﻓﺪن از اراﺿﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﺑﯿﺎری
ﺳﻄﺤﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه در ﻫﺮ دو ﻓﺼﻞ زراﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ از ﭘﻨﺒﻪ )از ﻧﻮع  (Giza85ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺼﻮل ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺑﺎ  7ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻓﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺸﺖ ﺗﮏداﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺎروﻫﺎ  75ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ داﻧﻪﭘﻨﺒﻪ در ﻫﺮ ردﯾﻒ ﺣﺪود 20-25
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺬرﭘﺎش ﮔﻨﺪم )از ﻧﻮع  (Sahak 69ﺑﺎ 55
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻓﺪن ﮐﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ذرت از ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮای ﻓﺸﺮده ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ذرت
)از ﻧﻮع  (310 hogenﺑﺎ  7ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺬر ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﯾﮏ ﻧﺸﺄﮐﺎر ﺑﺮﻧﺞ )از
ﻧﻮع  (sahak 101ﺑﺎ  40ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻓﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻣﺰرﻋﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی
درﯾﭽﻪدار ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﻫﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ) 10ﻣﺘﺮ ﻫﺪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و دﺑﯽ  140ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ %55
راﻧﺪﻣﺎن( آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞﻫﺎی 1و 2ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﺑﺮای ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﭘﻨﺒﻪ ،ﮔﻨﺪم ،ذرت و ﺑﺮﻧﺞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
آزﻣﻮن ﺳﻮم :اﯾﻦ آزﻣﻮن در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  2ﻓﺪن ) (feddanاز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار )ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم(
ﺑﺮای آﺑﯿﺎری درﺧﺘﺎن اﻧﺒﻪ )ﺑﺎ ﺳﻦ  65ﺳﺎل( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اراﺿﯽ ﺑﻪ روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ
ﺳﻨﺘﯽ از ﺳﺎل  1937آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺷﺪهاﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زراﻋﯽ  1999-2000ﯾﺎ  2000-2001ﺑﺎ روش آﺑﯿﺎری
ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ)ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم( آﺑﯿﺎری ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻓﻮاﺻﻞ درﯾﭽﻪﻫﺎ  ،75cmﻗﻄﺮ ﺳﻮراخﻫﺎ 32
ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ و دﺑﯽ  5-7ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪ  10ﺳﺎل
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در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی روشﻫﺎ ،از درﺻﺪ ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 LEﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺪن در ﯾﮏ
) LEواﺣﺪ ﭘﻮل ﻣﺼﺮ(

= ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی )(%

ﻓﺼﻞ

ﺷﮑﻞ) : (1ﺟﺎﻧﻤﺎﺋﯽ ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار ﺑﺮای ﻣﺰارع ﭘﻨﺐ ه)ﻣﺰرع ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( و ﮔﻨﺪم )ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ(

ﺷﮑﻞ) : (2ﺟﺎﻧﻤﺎﺋﯽ ﻟﻮﻟﻪ درﯾﭽﻪدار ﺑﺮای ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ )ﻣﺰرع ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( و ذرت )ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ(

216

ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه

 1-2-2ﻧﺘﺎﯾﺞ:
ﺟﺪاول ) (1رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪار آب ﺑﮑﺎرﺑﺮدهﺷﺪه ) ،(m3ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ در ﻓﺪن و راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد
آب ) (kg/m3ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺪول ) (2ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ و ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی آب ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﻄﻮر واﺿﺢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﺑﻄﻮر ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﻘﺪار آب ﮐﺎرﺑﺮدی را ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺳﻨﺘﯽ
ﮐﺎﻫﺶ دادهاﺳﺖ .دادهﻫﺎی ﺟﺪول ) (2ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار،
ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ و ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی آب در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ.
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار در ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻨﺒﻪ ،آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺎ  %29/64ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎ 61درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ در
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﺗﺎ  %109/5در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  %21/6ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ و ﺑﺎزدﻫﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای آب ﺑﮑﺎر ﺑﺮدهﺷﺪه در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﺑﺠﺎی  %14/4ﺑﺮای روش ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ  %97اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ  %122/1اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﮑﻞ ).(2
)Average(2000,2001
Yield
)Difference(%
)(Ton/feddan
1.04
1.6742
61.10%
2.1
3.4
65.20%
3.1
6.7
116%
3
4.3
53.60%
22.6
31
37.20%

)Difference(%
-29.64%
-29.90%
-14.50%
-19.70%
-19.80%

water applied
)(m3/feddan
3661
2576
1840
1290
2712
2318
8810
7075
6900
5534

Character
Traditional
Gated Pipe
Traditional
Gated Pipe
Traditional
Gated Pipe
Traditional
Gated Pipe
Traditional
Gated Pipe

Cotton
Weate
Maize
Rice
Mango

ﺟﺪول) :(1ﻣﻘﺪار ﮐﻞ آب ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺪن ﺗﺤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺮای ﭘﻨﺒﻪ در ﻓﺼﻮل رﺷﺪ  2000و 2001
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ﺟﺪول) :(2ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ و آب اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای ﭘﻨﺒﻪ در ﻓﺼﻮل زراﻋﯽ  2000و 2001
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دادهﻫﺎی ﺟﺪول 1و 2ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ذرت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدهاز ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ،آب
آﺑﯿﺎری  %14/5ﮐﺎﻫﺶ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل  %116اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ و ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ روش
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪﻣﻘﺪار  %156/2و  %70/5اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺮهوری آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
روش ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ) %154/4 ،(2اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﺟﺪول ) (1ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار
 %37/2اﻓﺰاﯾﺶ و آب آﺑﯿﺎری ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  %19/8ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎزدﻫﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ و آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ %335/7
و  %302/1اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺮهوری آب در اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺒﻪ
ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ) (2ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ  %70/7اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهاز ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﺑﺮ روی
اراﺿﯽ زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺸﺎنﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار
ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻨﺒﻪ ،ﮔﻨﺪم ،ذرت و ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  %116 ،%65/2 ،%61/1و  %53/6اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه آب  %14/5 ،%29/9 ،%29/64و  %19/7ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در ﭘﻨﺒﻪ ،ﮔﻨﺪم ،ذرت و ﺑﺮﻧﺞ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺼﺮف آب آﺑﯿﺎری ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﺒﻪ ،ﮔﻨﺪم ،ذرت
و ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  %137 ،%129و  %154و  %79/4ﺑﯿﺸﺘﺮ از روش ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺎﻏﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪار آب ذﺧﯿﺮهﺷﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ  %19/8ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺮهوری
آب در آﺑﯿﺎری اﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﺑﻪ  %70/7در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺑﺎ روش ﺳﻨﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ روش  %22آب آﺑﯿﺎری را ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮد ،ﺑﻄﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ  5130 m3در ﻫﺮ ﻓﺪن در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ زراﻋﯽ ذﺧﯿﺮه آب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد  12ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺪن
اراﺿﯽ زراﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ ﺑﺎ روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ،ﺑﯿﺶاز  62ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل ذﺧﯿﺮه آب را
ﺑﻬﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶاز  1500000ﻓﺪن از اراﺿﯽ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺼﺮ را
آﺑﯿﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
)FWUE(kg/m^3

)Yield(ton/fed

)water applied(thousand m^3/fed
Gated Pipe

Mango

Traditional
Gated Pipe

Rice

Traditional
Gated Pipe
Traditional
Gated Pipe
Traditional
Gated Pipe

Maize
Weate
Cotton

Traditional
45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

ﺷﮑﻞ) :(2ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار در آﺑﯿﺎری ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت

 -3ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪ دار در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮐﺸﻮر
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد روش آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار در ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و از ﭼﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان از آن اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻌﻤﻞ آورد اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ
از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮐﺸﻮر در ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﮐﻪ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻊ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد روش آﺑﯿﺎری
ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﺣﻬﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و در ﻫﻔﺖ واﺣﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺣﺪود  12000ﻫﮑﺘﺎر در ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون و در  30ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب اﻫﻮاز ﻃﺮاﺣﯽ و

اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .دو واﺣﺪ ﻏﺮب ﮐﺎرون ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و ﻣﯿﺮزاﮐﻮﭼﮏﺧﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎور
ﯾﮑﻢ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻈﺎرت اﺟﺮاﺋﯽ آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
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زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ آن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دﺷﺖ آﺑﺮﻓﺘﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون ﻗﺮار
دارد و دارای آب و ﻫﻮای ﮔﺮم ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻃﺒﻖ آﻣﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻫﻮاز و آﺑﺎدان
در دﯾﻤﺎه ﺑﺮاﺑﺮ  -7درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎراﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻧﺪارد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ آن در
زﻣﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﻗﻠﯿﻤﯽﺑﺮوش آﻣﺒﺮژه اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰء اﻗﻠﯿﻢ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮم ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺮارت ﻣﯽﻧﯿﻤﻢ آن در ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﯿﻦ  5-8درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ آب اراﺿﯽ دﺷﺖ ﺟﻨﻮب اﻫﻮاز رودﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺎرون ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﯿﺪروﻟﻮژی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻃﺒﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از600 - 2240
ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ در ﻃﻮل دوره آﻣﺎری ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺟﺮای
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ  12000 ppmو ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻣﻬﺮو ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﻤﯿﺰان ﺣﺪود
 700 ppmﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ آب و وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎک از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب روش آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﯿﺎری در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺤﻮی در اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد و اﯾﺠﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺤﺎﺳﻦ روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﺮ روی اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻧﺸﺘﯽ ﺗﻪ ﺑﺴﺘﻪ ) (Impoundment Furrowاز ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮی
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روﺷﻬﺎی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻌﻨﻮان روش آﺑﯿﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ دارای ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ از ﺟﻤﻠﻪ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻢ ،ﻟﺰوم ﺗﺴﻄﯿﺢ اراﺿﯽ،
اﺷﻐﺎل اراﺿﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ)در اﺛﺮ اﺣﺪاث ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺮزﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻗﻄﻌﺎت آﺑﯿﺎری( ،ﻧﯿﺎز ﺑﺎﻻی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی و
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت در ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﻌﻠﺖ و ﺟﻮد ﻧﻬﺮﻫﺎی داﺧﻞ ﻣﺰارع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ
ﻣﺸﺎور ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺰاﯾﺎی روش آﺑﯿﺎری ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﺑﺠﺎی ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ در اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺿﻤﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﻌﺪود ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر و
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح ،اﻗﺪام ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دو روش آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ
و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﺠﻪدار ﺑﺮای آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
اﯾﻨﺮو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﺎل اﺻﻠﯽ روﺑﺎز ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻨﯽ،
ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ آب )ﻣﺠﺎری درﺟﻪ دو( ،ﭘﻤﭙﺎژ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای )آﺑﮕﯿﺮی از رودﺧﺎﻧﻪ و
آﺑﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮای ﻣﺠﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر درﺟﻪ دو( و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺑﮕﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار از
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﺟﻪ دو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان
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ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ درﺟﻪ دو ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﺑﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  25ﻫﮑﺘﺎر را زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات:
ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار
)ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم( اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی
درﯾﭽﻪدار ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺗﺴﻄﯿﺢ دﻗﯿﻖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ آب و ذﺧﯿﺮه آب آﺑﯿﺎری را در اراﺿﯽ زراﻋﯽ و
ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻄﻮر
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی
درﯾﭽﻪدار دارای ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻮزﯾﻊ آب ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار آب آﺑﯿﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ
اﻧﺮژی ﺑﺪون ﺗﺄﺛﯿﺮ در ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﺳﺎن ،ﻧﯿﺎز ﮐﻢ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آﺳﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ )ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ( ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آب ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮس ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر)ﻗﻄﺮهای
و ﺑﺎراﻧﯽ( ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﻮاد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع آبﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﺑﺮای آﺑﯿﺎری اراﺿﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آبﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی درﯾﭽﻪدار در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮐﺸﻮر
در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﻤﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء و رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ
آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی
درﯾﭽﻪدار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ
را در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد.
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