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 چکیده

ّای ارسیاتی استفادُ تْیٌِ اس هٌاتغ آب ًقص هْوی در  ػٌَاى یکی اس ضاخع تِ سراػی ٍ تاغی هحػَالت ی در تَلیذهػزف آب حجن

 یهػزف آب یاهشرػِ ٍ نیهستق یزیگاًذاسُتحقیق  يیاّای کالى تزای تَلیذ پایذار هحػَالت دارد. لذا در ریشی تزًاهِهذیزیت ٍ 

ا ْآً یاریٍ تذٍى دخالت در تزًاهِ آت استاى هزکشی تاغذاراى هحػَل اًار، تزای ارسیاتی کارایی هػزف آب در تَلیذ اًار در ضزایط

اًار آسهایطی طَری اًتخاب ضذًذ کِ ػَاهل هختلف اس جولِ رٍش آتیاری، تافت خاک، ًَع هٌثغ آب  ّای تاؽاًجام ضذُ است. 

هٌتخة در طَل فػل رضذ هَرد پایص قزار گزفت ٍ هذت سهاى  ّای تاؽ)سطحی یا سیزسهیٌی( ٍ کیفیت آب آتیاری را پَضص دٌّذ. 

ّای آتیاری  اًار استاى تزای ساهاًِ ّای تاؽًطاى داد کِ دٍر آتیاری در گیزی ضذ. ًتایج  آتیاری، دٍر آتیاری ٍ سایز هتغیزّا اًذاسُ

در سطح استاى  اًار ّای تاؽهتز است. حجن آب آتیاری  هیلی 119تا  19رٍس هتغیز ٍ هتَسط ػوق آب آتیاری ًیش تیي  10تا  4هختلف تیي 

هتزهکؼة  20790تا  7156اس حذٍد  در یک سال اٍت ٍ هقذار آىهتف تاؽ  ّای آتیاری، تؼذاد آتیاری ٍ ًحَُ هذیزیت تستِ تِ ًَع ساهاًِ

کیلَگزم تز هتزهکؼة  08/3تا  72/0ٍری هػزف آب ًیش تزای ایي هحػَل در سطح استاى هزکشی تیي  در ّکتار هتغیز است. تْزُ

ًطاى داد کِ غزف ًظز اس ًَع ساهاًِ هَرد استفادُ، هذیزیت هٌطقِ ّای اًجام ضذُ در سطح  گیزی طَر کلی ًتایج اًذاسُ تِدست آهذ. ِ ت

ٍری آب در  دارد. لذا، تزای کاّص هػزف آب ٍ تْثَد تْزُ هحػَل اًارًقص هْوی در هیشاى هػزف آب ٍ تَلیذ  تاغذارآتیاری 

هذیزیت تحَیل ریشی آتیاری،  ّای کارتزدی تِ کطاٍرساى در خػَظ تزًاهِ ارائِ آهَسشهَاردی اس قثیل  هحػَل اًارتَلیذ پایذار 

تزداری، استفادُ اس رٍش کن آتیاری  ٍ تا اغَل غحیح تْزُ تاؽّای آتیاری ًَیي تا تَجِ تِ ضزایط  استفادُ اس ساهاًِ آب تِ کطاٍرساى،

 .دضَ پیطٌْاد هیّای تْثَد آتیاری سطحی )رٍش کاّص جزیاى، آتیاری هَجی، استفادُ اس ّیذرٍفلَم(،  غَرت دقیق ٍ کارتزد رٍش تِ

 ٍری، ًیاس آتی اًار، آتیاری، آب هػزفی، تْزُ :کلیذی کلوات
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 مقدمه

( یي زرذت هیَُ .Punica granatum Lزرذت اًار )

ّای  ًٌٌسُ تَهی آعیای هزًشی ٍ جشٍ گًَِ ذشاى

 ای یَُاًار هٍ رؽس ٍعیؼی ًسارز.  تَزُریش  زرذت هیَُ

گزهغیزی اعت ًِ تَهی ایزاى ٍ ًؾَرّای اطزاف  ًیوِ

تْتزیي رؽس ایي گیاُ زر هٌاطوی ًِ زارای  .تاؽس یآى ه

اكتس. زر  هی  تاؽٌس، اتلام سهغتاى عزز ٍ تاتغتاى گزم هی

تاالتزیي  تؼس اس ٌّس ٍ چیي ایزاىحال حاضز ًؾَر 

تاؽس  ا هیزارعطح سیز ًؾت ٍ تٌَع ارهام اًار را زر زًیا 

زلیل ایٌٌِ تَاًایی تحول گزها  اًار تِ(. 1398)گَزرسی 

ؽَز ٍ  یي گًَِ هواٍم تِ ذؾٌی هحغَب هی ،را زارز

ذؾي ٍ حتی زر  ذَتی زر هٌاطن ذؾي، ًیوِ تِ

ز ایي اهزٍسُ هؾاّسُ تا ٍجَ ًٌس. ؽزایط تیاتاًی رؽس هی

زلیل ًوثَز آب ٍ  تِاًار  ّای ز ًِ تغیاری اس تاؽؽَ هی

تٌاتزایي هٌاتغ  ؛اًس ركتِ  ذؾٌغالی ذؾي ؽسُ ٍ اس تیي

 زرعتی ٍ تا زهت تیؾتزی هَرز اعتلازُ هزار تِ تایسآب 

 تیؾتزیيٍری هقزف آب تِ  ای ًِ تْزُ گًَِ تگیزز تِ

تْثَز  ،هوسار ذَز تزعس. تزای رعیسى تِ ایي ّسف

ًار اهیسترؼ  هسیزیت هقزف آب زر آتیاری یي راُ

 یاِ یتا ارسػ تـذ یا َُیاًار ه (.1398اعت )گَزرسی 

 6اعت ًِ  زاىیا یهحقَالت تاؿ يیتز تاال ٍ اس هْن

 .زّس یه لیرا تؾٌ زاىیا یزرفس اس ًل هحقَالت تاؿ

زرفس اس تَلیسات سراػی ٍ  90زر حال حاضز تیؼ اس 

آیس. زعت هی تِتاؿی زر ًؾَر اس اراضی كاریاب 

عطح سیز ًؾت هحقَالت سراػی ٍ تاؿی  گزیز ػثارت تِ

اس  ٍتَز  هیلیَى ٌّتار 2/8حسٍز  1394كاریاب زر عال 

هیلیَى تي هحقَالت سراػی ٍ  75ایي عطح حسٍز 

تٌاتزایي  ؛(1395سازُ ٍ ّوٌاراى،  )هلی زعت آهس تِتاؿی 

ی اس آب تجسیسپذیز ًؾَر تزای كزاٍاًّز عال، حجن 

تَلیس هحقَالت هرتلق زر ترؼ ًؾاٍرسی هقزف 

ریشی ًالى زر هسیزیت ٍ هقزف آب ؽَز. ًیاس تزًاهِهی

زر ًؾَر، تزرعی جاهغ ٍ زهیوی رٍی حجن آب هقزكی 

ایي راعتا ًوایس. زر زر ترؼ ًؾاٍرسی را ضزٍری هی

 گیاّی ضزیة ٍ آتی ، زر تحویوی ًیاس1394ًضاز  ػثاط

جَاى ٍ تالؾ زر یي تاؽ اًار ٍاهغ زر عاٍُ اًار  زرذتاى زر

، ػٌَاى یٌی اس ًَاحی افلی تَلیس اًار زر هزًش ایزاى تِ

را تؼییي ًوَز. تزاعاط ًتایج ایي  طی یي كقل رؽس

تؼزم رٍساًِ تزای زرذتاى اًار جَاى اس  ٍ تثریزتحوین، 

هتز زر رٍس ٍ تزای زرذتاى تالؾ اس  هیلی 15/7تا  7/0

زر رٍس هتـیز تَز. هوازیز ضزیة  هتز یلیه 7/11تا  1/1

ٍ تزای  78/0تا  38/0گیاّی تزای زرذتاى جَاى تیي 

 ّوچٌیي، هتـیز تَز. 29/1تا  60/0زرذتاى تالؾ تیي 

قلی تزای زرذتاى اًار جَاى ًل تواضای تثریز تؼزم ك

 .ؽستزآٍرز  هتز یلیه 5/1185ٍ  715تزتیة  تٍِ تالؾ 
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 ٍ تؼزم-تثریز ، زر تحویوی1398جؼلزی ٍ ًَرٍسی 

 اعتلازُ تا رؽس را هرتلق هزاحل زر اًار گیاّی ضزیة

رطَتتی زر ؽْزعتاى  تیالى ٍ زٍرعٌجی اس تٌٌیي

زرذت تؼزم -زر ایي تحوین تثریزعاٍُ تؼییي ًوَزًس. 

ّای هغتوین ٍ ؿیزهغتوین تزای هٌطوِ اًار تا رٍػ

عاٍُ زر هزاحل هرتلق كٌَلَصیي زر زٍ كقل سراػی 

تا گززیس. زر رٍػ هغتوین  تؼییي 1395ٍ  1394

تیالى رطَتتی ٍ زر رٍػ  ءگیزی اجشااس اًساسُاعتلازُ 

 لٌسعتای ؿیزهغتوین تا ًوي گزكتي اس تقاٍیز هاَّارُ

ؼی زرذتاى تا الگَریتن عثال تؼییي تؼزم ٍاه-، تثریز8

تؼزم ٍ -. ًتایج ًؾاى زاز ًِ هیشاى تثریزُ اعتگززیس

زعت آهسُ زر رٍػ زٍرعٌجی زر  تِضزیة گیاّی 

ّای هزاحل هرتلق رؽس اًار تطاتن هٌاعثی تا زازُ

ًِ ضزیة ّوثغتگی زر  طَری تِتیالى رطَتتی زاؽت 

ٍ  83/0تزتیة  تِتؼزم تزای عال اٍل ٍ زٍم -تثریز

تزای ضزیة گیاّی  ٍ 63/0ٍ زر هجوَع زٍ عال  79/0

ٍ زر هجوَع زٍ عال  94/0ٍ  97/0تزتیة  تِایي ضزیة 

( هیشاى ًیاس 1397تاكٌار ٍ ّوٌاراى ) زُ اعت.تَ 94/0

آتی ٍ آب هقزكی تزای زٍ رهن تجاری اًار زر یشز ٍ 

هتزهٌؼة زر  3744ٍ  3690تزتیة هؼازل ِ عاٍُ را ت

( هیشاى 2012آٍرزًس. ًَهار ٍ ّوٌاراى )زعت  تٌِّتار 

ٍری آب زرذتاى اًار را زر یي تزرعی ًِ زر ًؾَر  تْزُ

ی ا هطزٌُّس اًجام ؽس، زر زٍ عیغتن آتیاری عطحی ٍ 

گشارػ  هتزهٌؼةًیلَگزم تز  81/4ٍ  79/2یة تزت تِ

تزتیة  تًِوَزًس. هیشاى هقزف آب زر ایي زٍ عیغتن 

ًیا  ؽاّزخ تَز. زر عال هتز یلیه 330ٍ  504حسٍز 

، زر تحویوی تِ تزرعی هیشاى آب ًارتززی زر (1399)

اًار زر زؽت ارعٌجاى كارط پززاذت. ًتایج  ّای تاؽ

ّای اًار هٌطوِ  ٍری آب آتیاری زر تاؽ ًؾاى زاز ًِ تْزُ

ًیلَگزم تز  92/1طَر هتَعط  تٍِ  15/4تا  39/0تیي 

 تاؽس. هتزهٌؼة هی

ٍری  تاًٌَى تحوین زر ذقَؿ تْزُتا تَجِ تِ ایٌٌِ 

آب زر تَلیس اًار زر عطح اعتاى هزًشی اًجام ًؾسُ 

ریشی ٍ اعتلازُ تْیٌِ اس هٌاتغ آب  هٌظَر تزًاهِ تِ اعت،

تحت  اًارهَجَز، تؼییي هیشاى آب هقزكی هحقَل 

ّای عٌتی ٍ هسرى ٍ  هٌاتغ آتی هرتلق، عاهاًِ

 يیا. لذا زر ّای هرتلق آتیاری ضزٍری اعت رٍػ

 یهقزك آب یاهشرػِ ٍ نیهغتو یزیگاًساسُتحوین 

هحقَل اًار، تزای ارسیاتی ًارآیی هقزف آب زر تَلیس 

ٍ تسٍى  اعتاى هزًشیزر  تاؿساراى تیزیتحت هساًار 

 اًجام ؽسُ اعت.ا ْآًی اریزذالت زر تزًاهِ آت
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 ضرورت و روش اجرا ،معرفی

زر  تاؽ 16، زر 1399-1400ایي تحوین زر عال سراػی 

 تزیي هطةهْوػٌَاى  تِ عاٍُ  زؽترٍعتاّای هرتلق 

 پضٍّؼ یيؽس ٍ زر زر اعتاى هزًشی اجزا  اًارتَلیس 

 تزای تاؿساراى تَعط هقزكی حجن آب هحَر، هحقَل

 ًارؽٌاط زذالت تسٍى ٍ عال یي  طَل زر اًار تَلیس

 ّای تاؽ ؽٌاعایی .گیزی ؽس اًساسُ آتیاری، هسیزیت زر

 هسیزیت تاؿثاًی ًارؽٌاعاى ًظز تا تحوین ایي تزای اًار

 جْاز عاسهاى ذاى ٍ آب هسیزیت ٍ تزٍیج ّواٌّگی

ای ًِ  گًَِ تِ ؛پذیزكت فَرت اعتاى هزًشی، ًؾاٍرسی

هرتلق،  ّایتیزیهستاكت ذاى ٍ  اسجولِ طیاؿلة ؽزا

 ّای آتیاری هتٌَع، رٍػهرتلقآب ٍ ذاى  ّاییؽَر

 جولِ اس هرتلق ػَاهل. (1)ؽٌل  زّسرا پَؽؼ  زُیٍ ؿ

 ؽَری ٍ تاكت آتیاری، رٍػ گیاُ، رؽس هرتلق هزاحل

 گیزی اًساسُ ثثت ٍ ّای تاؽ زر آتیاری آب ًیلیت ٍ ذاى

 آب هٌثغ هثیل اس تاؽ ػوَهی ّوچٌیي، هؾرقات. ؽس

 آتی هٌثغ اس تززاؽت سهاى ،(سیزسهیٌی عطحی،)آتیاری 

 ؽثٌِ ًَع عال، طَل زر تززاؽتی زتی تـییزات ٍ

 تززاراى، تْزُ آتیاری، هؾرقات رٍػ ،(عٌتی هسرى،)

 هؾرقات ٍ عایز GPSتا  هٌاًی زهین هَهؼیت هغاحت،

 .ؽس هؾرـ هٌترة ّای تاؽ

 
اًار هَرز هطالؼِ زر عطح  ّای تاؽهَهؼیت هٌاًی  -1ؽٌل 

 اعتاى هزًشی

 هٌثغ اس ذزٍجی زتی هٌترة، ّای تاؽ اس ًسام ّز زر

( چؾوِ یا ٍ هٌات چاُ، ًاًال،) ؽسُ اًتراب آتی

 تؼییي اس پظ. ؽس گیزی اًساسُ ًٌتَر كلَم ٍ ٍعیلِ تِ

 تزًاهِ زهین پایؼ تا تاؽ تِ ٍرٍزی آب زتی هیشاى

 زكؼات تؼساز آتیاری، ًَتت آتیاری، سهاى) تاؽ آتیاری

 یزیگ اًساسُ ّوچٌیي ٍ( رؽس زٍرُ طَل زر آتیاری

 اًار هحقَل هقزكی آب حجن هحقَل، ًؾت سیز عطح

حجن . ؽس گیزی اًساسُ هٌترة ّای تاؽ اس ًسام ّز تزای
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رٍػ آتیاری  تا ّای تاؽآب هقزكی زر ّز آتیاری زر 

عطحی تا تَجِ تِ هست سهاى آتیاری ّز هطؼِ ٍ حجن 

 گیزی ؽس آب ٍرٍزی تِ آى ًِ تا اعتلازُ اس كلَم اًساسُ

گیزی حجن آب  تا اًساسُ ای هطزُزر رٍػ آتیاری  ٍ

زر هست سهاى آتیاری ٍ ّا  چٌاى هطزُذزٍجی اس 

 اس ًسام ّز هغاحت تحت پَؽؼ آًْا، هؾرـ ؽس. زر

 آتیاری آب ٍ ذاى الٌتزیٌی ّسایت ذاى، تاكت ّا تاؽ

 آب ٍری تْزُ ّوچٌیي هوازیز. ؽس  گیزی اًساسُ ًیش

 تؼییي هٌترة ّای تاؽ زر اًار( هؤثز تارًسگی+  آتیاری)

 اس هحقَل تَلیس آب زر ٍری تْزُ گززیس ٍ ؽاذـ

 آهس: زعت تِ 1 راتطِ

    
  

  
(1) 

 :آى زر ًِ 

 WP ُتز ًیلَگزم) اًار تَلیس زر آب ٍری تْز 

 هقزكی( آب هتزهٌؼة

 CY زر ٌّتار تز ًیلَگزم) هحقَل ػولٌزز 

 عال(

 CW هقزكی ٍ تارػ هؤثز  آب هجوَع حجن

 عال( زر ٌّتار تز هتزهٌؼة) اًار تَلیس زر

 اعتلازُ تا هٌطوِ زر اًار تؼزم ٍ تثریز هوسار ّوچٌیي

 هٌطوِ تِ ایغتگاُ ًشزیٌتزیي َّاؽٌاعی ّای زازُ اس

 عال ٍ اذیز عالِ زُ ٍ زراسهست زٍرُ زر طزح اجزای

 هحاعثِ هاًتیث پٌوي رٍػ اس اعتلازُ تا تحوین اًجام

تزآٍرز  SCSتِ رٍػ  هؤثززر ایي تحوین تارًسگی  .ؽس

-پٌويًیاس آتی گیاُ هزجغ تِ رٍػ  (.SCS, 1972ؽس )

 10ّای عال سراػی جاری ٍ هاًتیث تا اعتلازُ اس زازُ

تزیي ایغتگاُ اس ًشزیي ًظز هَرزعال اذیز تزای هٌطوۀ 

تا اػوال ضزیة گیاّی )آلي  ٍ َّاؽٌاعی تْیِ ٍ تزآٍرز

. ؽس( تِ ًیاس آتی ذالـ گیاُ تثسیل 1998، 1ٍ ّوٌاراى

گیزی ٍ  ػولٌزز هحقَل زر پایاى كقل سراػی ًیش اًساسُ

 هَرز ّای تاؽهٌاطن ٍ  زر ّز یي اس ٍری آبتْزُ

 هحاعثِ ٍ هوایغِ ؽس. ،هطالؼِ

  
 اًار ّای تاؽگیزی آب هقزكی زر  اًساسُ -2ؽٌل 

 کاربردینتایج 

                                                           
1
 - Allen et al., 1998 
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هوَرز آسهوایؼ طوَری اًترواب ؽوسًس ًوِ        اًار ّای تاؽ

ػَاهوول هرتلووق اس جولووِ رٍػ آتیوواری، تاكووت ذوواى،  

ًووَع هٌثووغ آب )عووطحی یووا سیزسهیٌووی( ٍ ًیلیووت آب 

ًووووایی اس  2آتیووواری را پَؽوووؼ زٌّوووس. زر ؽوووٌل  

 ّوای  تواؽ ّوای هرتلوق زر    توِ رٍػ  اًار ّای تاؽآتیاری 

 1زر جووسٍل  هووَرز تزرعووی ًؾوواى زازُ ؽووسُ اعووت.  

زر عوطح   اًوار  ّوای  تواؽ گیوزی آب هقوزكی    ًتایج اًساسُ

اعووتاى هزًووشی ارادووِ ؽووسُ اعووت. تووز اعوواط ًتووایج   

ًوِ ًؾواٍرساى توزیثوار زر     ؽوس زعت آهوسُ هؾورـ   ِ ت

ّوا تغوتِ توِ رٍػ آتیواری هوَرز اعوتلازُ        توام آتیاری

ًوایٌووس ٍ تٌْووا  عوواػت آتیوواری یٌغوواًی را اػوووال هووی 

توی  گوذارز ز  چیشی ًِ تز هوسار آتیواری آًْوا تورثیز هوی    

زریووواكتی اس هٌثوووغ آب اعوووت. اس طزكوووی زر توووواهی 

ؽووَز ٍ   ای آب زریاكووت هووی تووِ فووَرت حواتووِ ّووا توواؽ

توِ طوَر ػلووی     هوؤثز افَالر تِ ًیاس آتی ٍ حتوی توارػ   

ؽووَز. ّوچٌوویي هؾوواّسات ٍ   ٍ افووَلی تووَجْی ًوووی 

 زیتوورثِ هووسیزیت آتیوواری  ّووا ًؾوواى زاز ًوو   ارسیوواتی

سیووازی تووز هقووزف آب زر عووطح هٌطوووِ زارز. تووِ     

ای ًووِ تووا تَجووِ تووِ سهوواى ؽووزٍع آتیوواری زر     گًَووِ

اتتسای كقول، هوست سهواى آتیواری، رٍػ آتیواری، زٍر      

آتیاری ٍ سهاى هطوغ آتیواری زر اًتْوای كقول، هووازیز      

   ِ ّووای هرتلووق   آب هقووزكی هرتللووی تووزای عوواهاً

 اعووتاى اًووار ّووای توواؽزعووت آهووس. زٍر آتیوواری زر  تووِ

ٍ زر  رٍس 8توووا  4تووویي  ای هطوووزُهزًوووشی زر رٍػ 

رٍس هتـیووز تووَز.  10تووا  5رٍػ آتیوواری عووطحی توویي 

تووا ٍجووَز ایووي، تغووتِ تووِ سهوواى ؽووزٍع آتیوواری زر     

اتتووسای كقوول ٍ هطووغ آتیوواری زر اًتْووای كقوول ٍ زٍر  

ّووای هرتلووق  آتیوواری تؼووساز زكؼووات آتیوواری زر رٍػ 

هتَعووط  ًَتووت هتـیووز تووَز.  39تووا  16آتیوواری توویي 

هرتلووق زر عووطح   ّووای توواؽػووون آب آتیوواری زر  

 هتز هتـیز تَز. هیلی 119تا  19هٌطوِ تیي 
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 زر اعتاى هزًشی اًار ّای تاؽگیزی آب هقزكی  ًتایج اًساسُ -1جسٍل 

ًس 

 تاؽ

رٍػ 

 آتیاری
 

تارید اٍلیي 

 آتیاری
 

 تاكت ذاى
ؽَری ذاى 

(dS/m) 

ؽَری آب آتیاری 

(dS/m) 

زٍر 

 آتیاری

 )رٍس(

هتَعط ػون آب ّز 

 آتیاری

هتز( )هیلی  

ّای  تؼساز ًل ًَتت

 آتیاری
 

حجن آب آتیاری زر 

 طَل كقل

 )هتزهٌؼة زر ٌّتار(

P1 ُای هطز  15/02/1399 1/7 لَهی   2 8 54 18 9765 

P2 ُای هطز  15/02/1399 9/1 3 لَم ؽٌی   7 40 23 9143 

P3 ُای هطز  03/02/1399 6/1 لَم رط ؽٌی   2 5 31 29 8861 

P4 01/01/1399 عطحی 6/1 لَم ؽٌی   5/1  10 116 18 20790 

P5 ُای هطز  22/02/1399 1/4 لَم ؽٌی   1/3  5 27 31 8336 

P6 15/01/1399 عطحی 1/3 لَهی   4 8 99 19 18867 

P7 10/01/1399 عطحی 7/1 2 لَهی   10 119 16 19008 

P8 20/12/1398 عطحی  16872 37 46 5 4 5 لَم رط ؽٌی 

P9 ُای هطز  06/02/1399 1/3 2 لَم ؽٌی   4 19 37 7156 

P10 ُای هطز  27/02/1399 2/1 لَم ؽٌی   1/3  6 38 25 9450 

P11 15/02/1399 عطحی 4/1 لَم ؽٌی   3 7 70 24 16824 

P12 08/02/1399 عطحی 1/3 لَم ؽٌی   8/1  7 80 24 19176 

P13 05/03/1399 عطحی  19044 23 83 6 4 3 لَم ؽٌی 

P14 ُای هطز  14/02/1399 1/3 لَهی   9/1  4 28 39 11018 

P15 ُای هطز  20/12/1398 1/4 7 لَم ؽٌی   6 34 31 10509 

P16 01/02/1399 عطحی 2/1 لَهی   8/0  10 103 16 16416 

 
زر  اًووار ّووای تواؽ ًتووایج تؼیویي ًیوواس آتووی   2زر جوسٍل  

اعووتاى هزًووشی تووِ رٍػ پووٌوي هاًتیووث ٍ عووٌس هلووی 

آب ًؾووَر ارادووِ ؽووسُ اعووت. ّووواًطَر ًووِ هؾوواّسُ   

زر اعوتاى هزًوشی توز    اًوار   ّوای  تواؽ ، ًیاس آتوی  زؽَ هی

 هتووز یلوویه 1265اعوواط رٍػ عووٌس هلووی آب ًؾووَر  

اعت زر حوالی ًوِ توز اعواط رٍػ پوٌوي هاًتیوث توا        

ٍ  هتووز یلوویه 1157ّووای َّاؽٌاعووی تلٌسهووست   زازُ

ّووای َّاؽٌاعووی عووال سراػووی اجووزای    تزاعوواط زازُ

زعوت آهوس. ّوچٌویي زر    ِ هتوز تو   هیلوی  7/1186پزٍصُ 

ٍری هقوزف   ًتوایج ػولٌوزز هحقوَل ٍ تْوزُ     2جسٍل 

ًتوایج ًؾواى زاز    توز ایوي اعواط،   ارادِ ؽسُ اعوت.  آب 

 08/3-72/0ٍری آب آتیوواری توویي   ًووِ هیووشاى تْووزُ  

تَجوِ توِ   تاؽوس. توا    هوی  زیو هتـًیلَگزم توز هتزهٌؼوة   

ایٌٌووِ آتیوواری تووز اعوواط ًیوواس آتووی گیوواُ ٍ تووٌؼ     

ؽوووَز گیووواُ زر هوووواطؼی آب  رطوووَتتی اًجوووام ًووووی

تیؾووتزی زریاكووت ٍ زر هووواطؼی آب ًوتووز اس حووس     

ًٌووس ٍ ایووي هغووعلِ تاػووث    هووَرز ًیوواس زریاكووت هووی  

ٍری هقووزف آب ٍ هتـیووز تووَزى آى زر   ًوواّؼ تْووزُ 

 عطح هٌطوِ ؽسُ اعت.
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 ٍری هقزف آب هحقَل اًار ًتایج تؼییي ًیاس آتی ٍ تْزُ -2جسٍل 

ًس 

 تاؽ

 (هتز هیلیًیاس آتی )

ػولٌزز زر ٍاحس 

تي زر عطح )

 (ٌّتار

آب آتیاری  یٍر تْزُ

ًیلَگزم تز )

 (هتزهٌؼة

ًل )تارًسگی  آب یٍر تْزُ

 هؤثز + آتیاری(

 (ًیلَگزم تز هتزهٌؼة)

 

 عٌس هلی آب ًؾَر

 (NETWATاكشار  )ًزم

رٍػ پٌوي هاًتیث 

ّای َّاؽٌاعی عال  )زازُ

 سراػی جاری(

رٍػ پٌوي هاًتیث 

ّای َّاؽٌاعی  )زازُ

 تلٌس هست(

P1 1265 7/1186 1157 7/23 42/2 13/2 

P2 1265 7/1186 1157 3/19 11/2 84/1 

P3 1265 7/1186 1157 1/18 05/2 78/1 

P4 1265 7/1186 1157 9/14 72/0 67/0 

P5 1265 7/1186 1157 7/25 08/3 65/2 

P6 1265 7/1186 1157 3/19 03/1 96/0 

P7 1265 7/1186 1157 4/17 92/0 86/0 

P8 1265 7/1186 1157 3/13 79/0 73/0 

P9 1265 7/1186 1157 4/21 99/2 51/2 

P10 1265 7/1186 1157 4/20 16/2 89/1 

P11 1265 7/1186 1157 5/11 68/0 63/0 

P12 1265 7/1186 1157 2/16 85/0 79/0 

P13 1265 7/1186 1157 2/16 85/0 79/0 

P14 1265 7/1186 1157 7/29 70/2 40/2 

P15 1265 7/1186 1157 2/27 59/2 29/2 

P16 1265 7/1186 1157 3/17 05/1 97/0 

 
ّای هرتلق، ػون  ًوَزار ًیاس آتی تِ رٍػ 3زر ؽٌل 

آب آتیاری اػوال ؽسُ ٍ هجوَع آب زریاكتی ؽاهل 

اعتاى هزًشی ًؾاى زازُ  اًار ّای تاؽآتیاری ٍ تارػ زر 

، هوسار ػون زؽَ ؽسُ اعت. ّواًطَر ًِ هؾاّسُ هی

تاؽس.  اس هوسار ًیاس آتی تیؾتز هی ّای تاؽآتیاری زر اًثز 

ًؾاى زاز ًِ ٍضؼیت هسیزیت هقزف  ّوچٌیي ًتایج

ای تْتز تَزُ  زارای عیغتن آتیاری هطزُ ّای تاؽآب زر 

تٌاعة تیؾتزی تا ًیاس آتی گیاُ  ،ٍ حجن آب ًارتززی

تِ ایي ًٌتِ تَجِ ًوَز ًِ زر  تایستا ٍجَز ایي، زارز. 

طَل زٍرُ رؽس ٍ  ،ّای پٌوي هاًتیث ٍ عٌس هلی رٍػ

ذَاًی  ٍاهؼیت هٌطوِ ّنا تا ضزایة گیاّی هتٌاظز آًْ

ّا  تز ًیاس آتی تا ایي رٍػ ًسارز. لذا، تزای تزآٍرز زهین

طَل زٍرُ رؽس ٍ ضزایة هتٌاظز تزای هٌطوِ  تایس

 افالح گززز.
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اًار  ّای تاؽهوایغِ ًیاس آتی ٍ ػون آتیاری زر  -3ؽٌل 

 هٌترة اعتاى هزًشی

 
 توصیه ترویجی

 ُ ّووا ًؾوواى زاز ًووِ هیووشاى آب    گیووزی ًتووایج اًووساس

زر اعووتاى هزًووشی هتلوواٍت   اًووار ّووای توواؽهقووزكی 

ّووای  اعووت ٍ تغووتِ تووِ رٍػ آتیوواری، تؼووساز ًَتووت   

آتیوواری، سهوواى ؽووزٍع آتیوواری زر اتتووسای كقوول، سهوواى 

هطغ آتیواری زر اًتْوای كقول، هیوشاى حواتوِ ٍ هٌواتغ       

تووا  7156، توویي توواؽآب زر زعووتزط ٍ ًحووَُ هووسیزیت 

طووَر ًلووی  تووِهتووز هٌؼووة زر ٌّتووار اعووت.   20790

سیوازی توز    زیتورث هوسیزیت آتیواری   ًتایج ًؾاى زاز ًوِ  

هقزف آب زر عوطح هٌطووِ زارز. توا تَجوِ توِ ایٌٌوِ       

ِ  ّا تاؽ اًثزار ِ   تو ًٌٌوس   ای آب زریاكوت هوی   فوَرت حواتو

ای  تَجوِ ٍیوضُ   هوؤثز افَالر تِ ًیاس آتوی ٍ حتوی توارػ    

را  زیتوورثؽووَز ٍ هیووشاى زتووی زریوواكتی تیؾووتزیي   ًوووی

زر هقووزف آب زارز. لووذا گیوواُ زر هووواطؼی آب تیؾووتز 

ٍ زر هووواطؼی آب ًوتووز اس حووس هووَرز ًیوواس زریاكووت   

گوززز.   ٍری آب هوی  ًٌس ٍ ایوي تاػوث ًواّؼ تْوزُ     هی

زعووت آهووسُ زر ایووي تحویوون، ِ تووا تَجووِ تووِ ًتووایج توو

آتیواری، ًواّؼ هقوزف آب     هٌظوَر تْثوَز راًوسهاى    تِ

زر  اًووار هحقووَلٍری آب زر تَلیووس  ٍ اكووشایؼ تْووزُ 

 :زؽَ عطح اعتاى هَارز سیز پیؾٌْاز هی

  ؽوَز   پیؾٌْاز هوی ِ هٌظوَر ًواّؼ هقوزف     تو

ٍری آب، تحَیوول آب تووِ   آب ٍ تْثووَز تْووزُ 

ًؾوواٍرساى زر طووَل كقوول هووسیزیت ٍ حواتووِ 

توا اعوتلازُ اس ًٌتوَر ٍ    هتٌاعة توا ًیواس آتوی    

توِ آًْوا تحَیول    ّوای هتوساٍل،    یا عوایز رٍػ 

 زازُ ؽَز.

 ّوای ًوارتززی توِ ًؾواٍرساى زر      ارادِ آهَسػ

 ِ ریووشی آتیوواری ٍ  ذقووَؿ ًیوواس آتووی، تزًاهوو

توورثیز سیووازی زر   ،اعووتلازُ اس تووارػ هووؤثز  

زر عووطح  اًووارٍری آب زر ًؾووت  تْثووَز تْووزُ

 اعتاى زارز.

  ِ ّووای آتیوواری ًووَیي تووا    اعووتلازُ اس عوواهاً

ٍ تووا افووَل فووحیح   توواؽتَجووِ تووِ ؽووزایط  

 .ؽَز تَفیِ هی تززاری تْزُ
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  آتیووواری زر تَلیوووس   اعوووتلازُ اس رٍػ ًووون

 فووَرت زهیوون ٍ ػلوووی   تووِ اًووارهحقووَل 

 .ؽَز تَفیِ هی

 ّووای تْثووَز آتیوواری عووطحی    ًووارتزز رٍػ

یوواری هووَجی ؽوواهل رٍػ ًوواّؼ جزیوواى، آت

ی ًووِ اس ّووای توواؽٍ اعووتلازُ اس ّیووسرٍكلَم زر 

ؽووٌل عووٌتی اعووتلازُ   تووِآتیوواری عووطحی 

 .ؽَز تَفیِ هی ،ًوایٌس هی
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