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  1393، اول، شماره بیست و یکمجلد 
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  هاي آبیاري تحت فشار سنجی اجراي سیستم امکان
  )هاي استان همدان  دشت:مطالعه موردي(براساس کیفیت آب 

  

  2سمیرا اخوان* و 1زاده فرزانه قائمی
   همدان،سینا، ب، دانشگاه بوعلیارشد گروه مهندسی آ دانشجوي کارشناسی1

  ، همدانسینا استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعلی2
  12/11/91: ؛ تاریخ پذیرش 22/5/91: تاریخ دریافت

  1چکیده
هاي آبیاري تحت فشار کیفیت آب مورد  کننده در استفاده از سامانهترین عوامل محدود یکی از مهم

ها در سطح  فشار قبل از اجراي این سامانه هاي تحت  سیستمسنجی رو امکان استفاده است، از این
باشد و از اتالف انرژي، سرمایه و   اهمیت می با توجه به کیفیت آب، بسیار داراياي و کالن، منطقه

سیستم اطالعات توابع تحلیلی  با استفاده از این پژوهشدر . کند هدررفت منابع جلوگیري می
هاي استان  ، در دشت)اي بارانی و قطره(فشار  هاي تحت  سامانه، امکان اجراي)GIS(جغرافیایی 

 دست آمده بهها و نتایج  بررسی نقشه. زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت همدان، با توجه به کیفیت آب
هاي شمالی و مرکزي استان  دشتدر ترین محدودیت از نظر کیفیت آب  ها نشان داد که بیش از آن

 درصد 54/86دشت کبودرآهنگ با . وجود دارد)  بهار- قهاوند و همدان-زنآهنگ، رهاي کبودر دشت(
ترین محدودیت اراضی را در اجراي سامانه آبیاري بارانی  اراضی داراي کیفیت آب نامطلوب، بیش

 درصد اراضی داراي 83/33بهار با  - درصد اراضی و همدان52/70قهاوند با  - هاي رزن دشت. دارد
چنین از نظر محدودیت براي اجراي سیستم  هم. گیرند هاي بعدي قرار می همحدودیت جدي، در رتب

ترین   درصد اراضی داراي کیفیت آب نامطلوب، بیش52/38 قهاوند با - اي دشت رزن آبیاري قطره
هاي نهاوند و تویسرکان از نظر اجراي  چنین دشت هم. محدودیت اراضی را در اجراي این سیستم دارد

  .باشند ترین شرایط را دارا می  ار با توجه به کیفیت آب زیرزمینی، مناسبفش هاي تحت سامانه
  

  سنجی  امکان بارانی،آبیاري ،اي آبیاري قطرهکیفیت آب، ، IDW :هاي کلیدي واژه
                                                

  akhavan_samira@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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  مقدمه
 بخش در آب از بهینه استفاده هايکار راه از یکی عنوان به فشار تحت آبیاري هاي روش کاربرد
 اعتبارات، تخصیص، ها اريذگ سیاست و گرفته قرار توجه مورد راخی سال چند طی کشاورزي
  .است دهش هدایت سمت این به الزم هاي بینی پیش سایر و بانکی تسهیالت

افزایش  توانند شامل ، می مدنظر استفشار تحتآبیاري هاي  روشکارگیري  بهاهدافی که در 
 رواناب سطحی  نشدن تشکیل،یاري سطحیراندمان آبیاري و تقلیل میزان آب مصرفی در مقایسه با آب

افزایش  و یکنواختی پخش آب در سطح مزرعه، تهویه مناسب خاك، و جلوگیري از فرسایش خاك
هاي  نیاز است که شرایط و ویژگیبراي رسیدن به اهداف موردنظر  .باشدمحصول در واحد سطح 
 تحتهاي   استفاده از سیستمتصور این در غیر. نظر باشدهاي سیستم مورد منطقه متناسب با ویژگی

وري و   در منطقه نه تنها مفید نخواهد بود بلکه باعث کاهش محصول در واحد سطح، کاهش بهرهفشار
 مقیاس در فشار تحت آبیاري هاي سامانه قبل از اجراياین بنابر. شدیکنواختی پخش آب نیز خواهد 

 اي ویژه از اهمیتفشار  هاي تحت اي سیستمسنجی دقیق و مناسب براي اجر امکاناي،  منطقه و اي ناحیه
هاي الزم  فشار انجام بررسی  براي اجراي سیستم آبیاري تحت1نجیس منظور از امکان .برخوردار است

خصوص دما و  به(در ارتباط با وضعیت توپوگرافی اراضی، خصوصیات مختلف خاك، شرایط اقلیمی 
 منظور به اقتصادي شرایطو ي انسانی مورد نیاز آبیاري، نیرو، نوع محصول، کمیت و کیفیت آب )باد

 به باالترین بازده در زمینه مصرف آب و تولید هاي مزبور براي رسیدن بررسی امکان استفاده از سیستم
  ).2004، وزارت نیرو(باشد  اقتصادي محصوالت کشاورزي می

 مدیریت  نبوددلیل هدلیل کمبود آب در بسیاري از مناطق و تغییر کیفیت منابع آب ب امروزه به
هاي تحت فشار، کیفیت منابع آب  کننده در استفاده از سیستمترین عوامل محدود صحیح، یکی از مهم

 واحدي کمیت و کیفیت از منطقه هر در موجود زیرزمینی و سطحی هاي آب منابع. مورد استفاده است
از . متفاوت باشدمکان با زمان و تواند  مقدار و نوع ماده معدنی حل شده در آب می .نیستند برخوردار

 کیفیت آب آبیاري بر خصوصیات  بلکهمنظور تأمین نیاز آبی گیاه نیست و طرفی استفاده از آب فقط به
  .تواند اثر داشته باشد مینیز محصول کمیت فیزیکی خاك و 

  
                                                
1- Feasibility 
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ن  کلسیم، منیزیم و سدیم در آب آبیاري پس از ورود به خاك نمایاهایی مانند مشکل کاتیون
 گیاهان نسبت به شوري حساس بوده و در شرایط آبیاري بارانی با آب شور تر بیشچنین  هم. شود می

براي  آبیاري آب در زا، مسمومیت عناصر ترین معمولی از کلر و  سدیم.)1985، مس(بینند  صدمه می
ول اثرگذار باشند، از طرفی در استفاده از آب شور نوع روش آبیاري بر میزان کاهش محص گیاهان می

طور مستقیم  نشان دادند که استفاده از آب شور به) 1996(و همکاران   بنز).2005 ،وزارت نیرو(است 
ها را به همراه نداشت اما  دیدگی برگ براي آبیاري دو محصول فلفل و جو، کاهش محصول و یا آسیب

این امر با . ها شد رگاستفاده از آن در سیستم آبیاري بارانی باعث کاهش محصول و صدمه دیدن ب
هاي محلول در خاك  ها همراه است، که تأثیر هر دو با غلظت نمک افزایش غلظت سدیم و کلر در برگ

کنواختی توزیع فشار بر ی هاي تحت چنین کیفیت آب در سیستم هم .)1977، دنتون (متناسب است
ترین خطر  کرو، بیشدر آبیاري می . اهمیت استدارايها  چکان سازي قطرهپخش از طریق مسدود

هاي  این خطر در آب. آید ها در اثر رسوب کلسیم پیش می ها و یا سایر خروجی چکان گرفتگی قطره
زاده و  مصطفی.  وجود دارد6هاي با اسیدیته بیش از  تر است و احتمال وقوع آن در آب کربناته بیش بی

هاي ساخت داخل را  چکان گی قطره تأثیر چهار نوع کیفیت آب بر گرفتطی پژوهشی) 2000 (نیا معیدي
و آنیون  )2Mg+(و منیزیم  )2Ca+ (هاي کلسیم ها کاتیون پارامترهاي مورد بررسی آن. بررسی کردند

ین منظور از میانگین غلظت امالح استفاده ه ا بود که ب)pH ( و اسیدیته آب)3HCO-( کربنات بی
ها  چکان آب آبیاري ضریب تغییرات دبی قطره pH نتایج نشان داد که با افزایش غلظت امالح و .کردند

  .یابد افزایش می
اري صحیح و منطقی، برد فرآیند ارزیابی کیفی منابع آبی یک محدوده مطالعاتی، مشتمل بر نمونه

این فرآیند امري . باشد ها می هاي غلظتی آن ها و پردازش داده شیمیایی نمونه آبآزمایش فیزیکو
که  جایی از آن. هاي آب برداشت شده از محل است  است و تابع تعداد نمونهبر و نیازمند دقت باال هزینه

هاي  هاي برداشت شده از یک محدوده مطالعاتی ناکافی است، استفاده از روش معموالً تعداد نمونه
تر امکان  اي کم و توابع تحلیلی آن، با هزینه GIS(1(هاي اطالعات جغرافیایی  سنجش از دور و سیستم

  .کند تر منابع آب را فراهم می  کیفیت آب منطقه و در نتیجه مدیریت مطلوبارزیابی

                                                
1- Geographic Information System 
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هاي  منظور اجراي سامانه  در دشت کرمان، مناطق مستعد بهطی پژوهشی) 2011(پور  نشاط و نیک
هاي متناسب و قابل  نتایج نشان داد که از کل زمین. فشار را مورد بررسی قرار دادند آبیاري تحت

اي مناسب   درصد براي آبیاري قطره25 درصد براي آبیاري بارانی و 5ان تنها حدود آبیاري دشت کرم
 آبیاري و سطحی آبیاري روش دو هر براي مناسب بندي پهنه به اقدام) 2005( مینلی و باربریز. است
 آبیاري سامانه اجراي براي مناسب سطحنتایج نشان داد که . نمودند چین شویانگ منطقه در اي قطره
. است)  درصد62 (اي قطره سیستم براي استفاده مورد سطح از تر کم)  درصد34 (یسطح

آمار در محیط سامانه  هاي زمین مدلبا استفاده از ی طی پژوهش) 2011(جهرمی و همکاران  حجازي
هاي جنوبی  در دشتهاي کیفی آب زیرزمینی  بندي شاخص  پهنه اقدام به،)GIS( اطالعات جغرافیایی

  مصارف کشاورزي و آبیاريبرايبندي آب  با توجه به طبقه  را و روند تغییراتکردنداستان فارس 
هاي الر، المرد، خنج و مهر در شرایط بحرانی قرار دارند و   که دشتنشان دادنتایج . کردندمشخص 

   . نیاز به اعمال تدابیر مدیریتی دارد در این مناطقفشار هاي آبیاري تحت استفاده از سیستم
ط امکان توسعه اندك به شود و فق از منابع آب استان همدان مصرف می درصد 98ایط فعلی در شر

. رف آب تقریباً با هم برابرندبرداري وجود دارد، یعنی منابع و مصا کل منابع قابل بهره درصد 2اندازه 
یش ن برداشت آب یک منطقه باساس شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد هرگاه میزابر
اساس بر.  با بحران شدید آب مواجه استکل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد، این کشور درصد 40از 

اي همدان،  شرکت آب منطقه(گیرد  آبی قرار می این شاخص استان همدان جز مناطق داراي مشکل کم
هاي سطحی  آب برابر 5/2هاي زیرزمینی استان همدان  که پتانسیل منابع آب جایی چنین از آن هم). 2011

رسد   درصد به مصرف بخش کشاورزي می93منابع آب زیرزمینی استان همدان، از مجموع آن است و 
، وابستگی بیش از اندازه به منابع آب زیرزمینی در منطقه حاکم )2011اي همدان،  شرکت آب منطقه(

یی و مصرف بهینه در جو بنابراین تأمین هر نوع تقاضاي اضافی آب در آینده فقط از طریق صرفه. است
ترین عوامل تأثیرگذار در  که یکی از مهم جایی از آن. همین مقدار آب موجود مقدور خواهد بود

باشد، استفاده از  کننده آب می ترین مصرف جویی مصرف آب در بخش کشاورزي که بزرگ صرفه
 ات جغرافیایی سامانه اطالع استفاده ازپژوهش از این هدف. فشار است هاي آبیاري تحت سیستم

)GIS( هاي   شاخصاساسبرفشار  هاي آبیاري تحت منظور تعیین مناطق مستعد براي اجراي سیستم به
  .باشد  میکیفیت آب آبیاريدر مورد ه شده یاراو استانداردهاي 
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  ها روش و مواد
 شده کیلومترمربع در غرب ایران واقع 19493استان همدان با مساحتی بالغ بر : مطالعه مورد منطقه
ان همدان را نشان هاي است  نقشه پستی و بلندي، مرز حوضه و مرز آبخوان دشت1شکل . است

شرکت (ه شده است ی ارا1مدت در جدول  منابع آب استان براساس آمار درازوضعیت کلی. دهد می
صورت   دشت به6ه، تعداد هاي موجود در حوض ت از تعداد کل دش).2011 ،اي همدان آب منطقه

هاي استان   وضعیت آبخوان دشت2جدول . باشد دان میاي هم قهطارت شرکت آب منحت نظمستقل ت
  ).2011اي همدان،  شرکت آب منطقه(دهد  همدان را نشان می

  

  
  

  .هاي استان همدان نقشه پستی و بلندي، مرز حوضه و مرز آبخوان دشت -1 شکل
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  . همدانوضعیت کلی منابع آب استان -1جدول 
   حوضه3  هاي آبریز اصلی تعداد حوضه

  متر  میلی340  میانگین نزوالت جوي
   میلیون مترمکعب3091  میزان پتانسیل منابع آب تجدیدشونده

   میلیون مترمکعب2075  شونده هاي زیرزمینی از منابع تجدید سهم آب
  خانه رود8  هاي مهم تعداد رودخانه

   دشت13  )ها مشترك با سایر استان(ها  تعداد کل دشت
   دشت7  )اي همدان نظر شرکت آب منطقه هاي تحت دشت(هاي مستقل  تعداد کل دشت

   میلیون مترمکعب73/2390  زمینی میزان برداشت از منابع آب زیر
   میلیون مترمکعب231  ها کسري مخزن دشت

  
  .هاي استان همدان هاي مطالعاتی و سطح آب زیرزمینی در دشت مشخصات محدوده -2جدول 

  مطالعاتینام محدوده 
  وسعت 
  اتیمحدوده مطالع

  )کیلومترمربع(

  وسعت
  آبخوان

  )کیلومترمربع(

  طول 
  دوره آماري

  )سال(

  افت در طول
  دوره آماري

  )متر(

  کل کسري
  در طولمخزن 

  دوره آماري

تعداد 
هاي  چاه

  مطالعاتی
  41  74/204  96/8  14  457  1902  نهاوند

  17  69/111  41/12  17  150  805  تویسرکان
  42  53/391  86/18  16  519  2984  مالیر

  53  92/1798  92/37  22  1186  3448  آهنگبودرک
  23  46/267  95/17  16  298  963  اسدآباد

  71  26/1504  56/19  22  1709  3085   قهاوند- رزن
  25  3526  03/16  19  468  2492   بهار- همدان

  
گیري شده توسط  ندازههاي ا ، از دادهبا توجه به اهداف پژوهش: وري اطالعات و استانداردهاآ جمع

در مجموع از .  استفاده شد1378-88سال آبی ماه خرداداي استان همدان در  شرکت آب منطقه
 2 شکل وهاي مطالعاتی  تعداد چاه 2جدول .  چاه مطالعاتی موجود در منطقه استفاده شد272اطالعات 

که  چنین با توجه به این هم .دنده هاي استان را نشان می هاي مطالعاتی در آبخوان دشت موقعیت چاه
کند، براي درك بهتر   نمی پیرويمنطقه توپوگرافی از زیرزمینی در صورت لزوم آب جهت جریان

نظر رسم بت به سطح زمین براي محدوده موردبندي سطح آب زیرزمینی نس نقشه پهنهوضعیت آبخوان 
  ).3شکل (گردید 
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  .استان همدانهاي  هاي مطالعاتی در آبخوان  موقعیت چاه-2شکل 

  

  
  .بندي سطح آب زیرزمینی نسبت به سطح زمین  نقشه پهنه-3 شکل
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ها  که در این روش آبیاري، آب روي سطح برگ ییجا از نظر پارامترهاي شیمیایی، از آن: آبیاري بارانی
. کربنات، سدیم و کلر آب آبیاري از اهمیت زیادي برخوردار است شود، مقدار شوري، بی پاشیده می

اجتماعی و  -نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادي روش و )1994( ه شده توسط فائوی استاندارد اراطبق
درجه محدودیت کیفی آب آبیاري، ، )2005وزارت نیرو، ( هاي آبیاري تحت فشار محیطی سامانه زیست

 آب امالح از ناشی چنین از نظر صدمات هم. ه شده استی ارا3در جدول براي روش آبیاري بارانی 
 جدولی را به نقل )1994 (بارانی با توجه به نوع محصول زراعی فائو آبیاري در ها برگ روي بر آبیاري

  ).4 جدول(ه داده است یارا) 1985آیرس و وسکات، (از 
  

  .)2005وزارت نیرو،  (درجه محدودیت کیفی آب آبیاري براي روش آبیاري بارانی -3جدول 
  جدي محدودیت داراي  متوسط تا کم محدودیت داراي  محدودیت دونب  )واالن بر لیتر اکی میلی(یون 

    3 از تر بیش  3تر از  کم  سدیم
    3 از تر بیش  3تر از  کم  کلر
  5/8 از تر بیش  5/1-5/8  5/1تر از  کم  کربنات بی

  
 .)1994فائو، ( رنج غلظت سدیم و کلر متناسب با نوع محصول زراعی -4دول ج

  )واالن بر لیتر اکی میلی (شود ها می سیب دیدن برگغلظت سدیم و کلر که باعث آ
5<  10 -5  20 -10  30 >  

  کلم گل  یونجه  انگور  بادام
  پنبه  جو  فلفل  زردآلو
  قندچغندر  ذرت  زمینی سیب  مرکبات

  آفتابگردان  خیار  فرنگی گوجه  آلو
    سورگوم  کنجد  گلرنگ

  
 و آب pHهدایت الکتریکی، یاري، مقدار از نظر پارامترهاي شیمیایی، در این روش آب: اي آبیاري قطره

ها اهمیت دارند، مورد بررسی  چکان آب آبیاري که در گرفتگی قطرههاي  ها و آنیون آن دسته از کاتیون
 نمادي از مجموع امالح محلول در داخل آب )EC(که هدایت الکتریکی  جایی از آن. گیرند قرار می

 در pHچنین  هم. گردد اي تلقی می راي آبیاري قطرهباشد، پارامتر مناسبی در بررسی تناسب ب می
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 از یکی  آبpHتعیین  بنابراین .دارد اساسی نقش گیرد، می صورت آب در که شیمیایی هاي کنش
هاي مهم آب شامل آهن،  کاتیون. است ها چکان قطره در گذاري رسوب میزان در کننده تعیین عوامل

ها نقش  چکان ها در گرفتگی قطره ودن غلظت این کاتیونباال ب. منگنز، کلسیم، منیزیم و سدیم است
ها از شاخص اشباع النژیلر استفاده  چکان انسیل این رسوبات در گرفتگی قطرهبراي تعیین پت. دارد
ها را  چکان تر از صفر باشد رسوب در قطره اگر شاخص النژیلر بزرگ). 2005 ،وزارت نیرو(شود  می
  . رسوب را خواهیم داشت نبودواهیم داشت و در غیر این صورتخ

ررسی قرار گرفت  فائو محاسبه و مورد ب29، نشریه 25  طبق جدول)LSI(شاخص اشباع النژیلر 
  ).1994، 29فائو (
  

)1                                                                               (                   pHc - LSI=pH  
  

)2           (                                                             )Alk(p + pCa +)pKc - 2pK(pHc=  
  

واالن بر لیتر،  اکی میلیهاي کلسیم، منیزیم و سدیم بر حسب  مجموع غلظت: pKc - 2pK،  در آنکه 
pCa :واالن بر لیتر و  اکی میلی کلسیم بر حسب مجموع غلظت)Alk(p :کربنات  ي بیها مجموع غلظت

)3HCO ( و کربنات)3CO ( واالن بر لیتر اکی میلیبر حسب. 

وزارت ( آمده است 5 در جدول اي استاندارد پارامترهاي مهم موجود در آب براي آبیاري قطره
  ).2005، نیرو

  
  .)2005وزارت نیرو،  (اي درجه محدودیت استفاده از آب آبیاري براي روش آبیاري قطره -5جدول 
  جدي محدودیت داراي  متوسط تا کم محدودیت داراي  محدودیت بدون  موردنظر پارامتر
  الکتریکی هدایت

  )زیمنس بر متر دسی(
  3 از تر بیش  8/0- 3  8/0تر از  کم

  محلول امالح مجموع
  )گرم بر لیتر میلی(

  2000 از تر بیش  500- 2000  500تر از  کم

pH  8 از تر یشب  7- 8  7تر از  کم  
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با استفاده از  :GISفشار براي هر دشت در محیط  سامانه تحتکیک نوع ها به تف رسم الیه
در  spatial analystیک از پارامترها با استفاده از ابزار  هاي مربوط به هر  الیه،یابی هاي درون روش

 که دارد وجود GISدر  یابی درون براي مختلفی هاي روش. رسم گردید GIS Arcافزاري  محیط نرم
کوهستانی،  براي مناطق ترتیب به که باشند  می  IDWو  Kriging ،Splineهاي روش اه آن ترین مهم

 با پژوهش این در ).2011، پور نشاط و نیک( باشند می مناسب بلندي و پستی با مناطق مسطح و مناطق
 IDW(1 (دهی معکوس فاصله وزن روش از یابی درون براي منطقه بلندي کل و پستی وضعیت به توجه
 دست هب را مجهول کمیت ،نظرمورد نقطه اطراف هاي داده به دهی وزن با روش  این.است شده هاستفاد
 شباهت یکدیگر به نزدیک نقاط که شود می فرض چنین در ضمن. دهد می انجام را یابی درون و آورده
 باشند می تري بیش وزن داراي تر نزدیک نقاط بنابراین. دارند دورتر نقاط به نسبت تري بیش

  ).2001جوهانستون و همکاران، (
ها شامل پارامترهاي سدیم، کلر و  کننده براي هر کدام از روشپارامترهاي شیمیایی محدود

شاخص اشباع النژیلر، مجموع امالح  ،pHبراي آبیاري بارانی و پارامترهاي  )3HCO-(کربنات  بی
با  TDSمقادیر  .اي بود  براي آبیاري قطره)EC(هاي محلول در آب   و نمک)TDS(محلول در آب 

 رابطه هاي آب با استفاده از  در نمونهECگیري شده براي پارامتر  اندازهاستفاده از مقادیر 
EC×64/0=TDS ها  از الیهیک ها، هر  پس از رسم الیه .گرم بر لیتر محاسبه شد بر حسب میلی

ها با  مناطقی که روي نقشه. بندي شدند  کالسه5 و 3هاي  ه شده در جدولی بازه استاندارد ارابراساس
ود محدودیت، محدودیت دهنده نب ترتیب نشان اند، به کرم، صورتی و قرمز مشخص شده هاي سبز، رنگ

ها به تفکیک نوع سیستم براي هر منطقه  در نهایت نقشه ترکیبی از الیه. باشند کم، متوسط و جدي می
کربنات براي آبیاري  بندي پارامترهاي کلر، سدیم و بی هاي پهنه  نقشه10 تا 4هاي  شکل .رسم گردید

هاي  اي، را در دشت براي آبیاري قطره ECو TDS شاخص اشباع النژیلر،  ،pHبارانی و پارامترهاي 
  .دهند استان نشان می

  
  

  
                                                
1- Inverse Distance Weighted 
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  هاي هاي محدودکننده اجراي سامانهبندي پارامتر هاي پهنه نقشه -4شکل 

  .در دشت نهاوند) ب(اي  و آبیاري قطره) الف (آبیاري بارانی
  

  
  هاي هاي محدودکننده اجراي سامانهبندي پارامتر هاي پهنه نقشه -5شکل 

  .در دشت تویسرکان) ب(اي  و آبیاري قطره) الف(آبیاري بارانی 
  

  
  هاي هاي محدودکننده اجراي سامانهبندي پارامتر هاي پهنه نقشه -6شکل 

  .در دشت مالیر) ب(اي   و آبیاري قطره)الف(آبیاري بارانی 
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  هاي هاي محدودکننده اجراي سامانهبندي پارامتر هاي پهنه نقشه -7شکل 

  .آهنگکبودر  در دشت) ب(اي  و آبیاري قطره) الف(آبیاري بارانی 
  

 
  هاي هاي محدودکننده اجراي سامانهبندي پارامتر هاي پهنه نقشه -8شکل 

 .آباداسددر دشت ) ب(اي  اري قطرهو آبی) الف(آبیاري بارانی 
  

  
  هاي هاي محدودکننده اجراي سامانهبندي پارامتر هاي پهنه نقشه -9شکل 

 . قهاوند-رزندر دشت ) ب(اي  و آبیاري قطره) الف(آبیاري بارانی 
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  هاي هاي محدودکننده اجراي سامانهبندي پارامتر هاي پهنه نقشه -10شکل 

  . بهار- همداندر دشت ) ب(اي  ي قطرهو آبیار) الف(آبیاري بارانی 
  

  و بحثنتایج 
اي،  هاي آبیاري بارانی و قطره یک از روش کننده مربوط به هر هاي پارامترهاي محدوده با رسم الیه

ها با وزن یکسان با   طبقه و در نهایت نقشه4بندي تمامی پارامترها در  طبقه(در نهایت نقشه ترکیبی 
و درصد محدودیت ) 11شکل (ر منطقه به تفکیک نوع سیستم رسم شد براي ه) یکدیگر ترکیب شدند

 به تفکیک نوع دست آمده ایج بهنت. اراضی موجود در هر منطقه از نظر کیفیت آب آبیاري محاسبه شد
  . نشان داده شده است6شت در جدول فشار براي هر د سیستم تحت

  
 .فشار هاي تحت کیفیت آب براي اجراي سامانهدرصد محدودیت اراضی موجود در هر منطقه از نظر  -6جدول 

  بهار - همدان   قهاوند-رزن  اسدآباد  کبودرآهنگ  مالیر  تویسرکان  نهاوند  نوع سیستم و درجه محدودیت
   محدودیت براي اجراي سیستم آبیاري بارانی اراضی دارايدرصد  محدودیتطبقات 

  -  -  1/27  46/13  -  -  74  عدم محدودیت
  79/45  -  -  -  9/93  100  24  محدودیت کم

  38/20  48/29  9/72  -  05/5  -  2  محدودیت متوسط
  83/33  52/70  -  54/86  05/1  -  -  محدودیت جدي

  اي  محدودیت براي اجراي سیستم آبیاري قطره اراضی دارايدرصد  
  -  -  14/20  68/13  -  -  85/97  عدم محدودیت
  32/2  63/35  -  -  -  5/20  8/1  محدودیت کم

  86/96  85/25  95/66  8/76  7/99  5/79  36/0  محدودیت متوسط
  82/0  52/38  9/12  52/9  3/0  -  -  محدودیت جدي
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هاي آماري مورد مطالعه با افت تراز آب و کسري  ها طی دوره  تمامی دشت2با توجه به جدول 
به  رو میزان غلظت امالح در آبخوان محدوده مطالعاتی استان همدان رو اند، از این مخزن مواجه بوده

بندي میانگین تراز سطح آب زیرزمینی طی سال آماري   نقشه پهنه3چنین شکل  هم. باشد یش میافزا
دهد که با توجه به این شکل جهت  هاي استان همدان را نشان می  براي محدوده آبخوان88-1387

چنین بررسی الگوي کشت   هم.شود حرکت آب زیرزمینی و امالح موجود در هر آبخوان مشخص می
ي محصوالت آبی غالب برا) 4جدول  (ه شده براي آبیاري بارانیی منطقه و استانداردهاي اراموجود در

کلر و سدیم در محدوده ، نشان داد که )2009سازمان جهاد کشاورزي، ) (زمینی و جو سیب(منطقه 
بهار متناسب با نوع محصوالت  -قهاوند و همدان -هاي کبودرآهنگ، رزن جز دشت ها به تمامی دشت

  .باشد و مشکلی از نظر کیفیت آب زیرزمینی براي گیاهان، در منطقه وجود ندارد ب منطقه میغال
که سطح آب زیرزمینی در سطح پایینی قرار دارد  براي محدوده آبخوان دشت مالیر با توجه به این

خصوص در نواحی مرکزي   درصد اراضی این دشت به05/1و ، غلظت امالح باال بوده و )3 شکل(
هاي  براي سایر دشت). 11شکل (شود  مشاهده می) 6جدول (یت جدي براي آبیاري بارانی محدود

 هاي تحت تري براي اجراي سامانه استان با توجه به سطح آب و وضعیت عمومی دشت محدودیت کم
ترین کسري مخزن در  آبخوان دشت کبودرآهنگ طی دوره آماري بیش. شود فشار مشاهده می

شود که تقریباً در   مشخص می3چنین با توجه به شکل  هم). 2جدول (باشد  را میهاي استان را دا دشت
باشد، بنابراین با   پایین می زیرزمینیخصوص در نواحی مرکزي سطح تراز آب تمامی نواحی دشت به

در دشت ). 11شکل (شود  ترین محدودیت در نواحی مرکزي مشاهده می توجه به این مسأله، بیش
اي  ترتیب براي آبیاري بارانی و آبیاري قطره  درصد محدودیت جدي به52/9 و 54/86آهنگ رکبود

  .شود مشاهده می) 6جدول (
، پایین )3شکل (شود  ترین سطح آب مشاهده می هاي جنوبی دشت رزن قهاوند پایین در قسمت

 نظر ترین محدودیت از بودن سطح آب افزایش غلظت امالح در آب را به همراه دارد، بنابراین بیش
 درصد محدودیت 52/38 و 52/70با داشتن سطح ) 11شکل (کیفیت آب در نواحی جنوبی دشت 

 -در دشت همدان. شود مشاهده می) 6جدول (اي  ترتیب براي آبیاري بارانی و آبیاري قطره جدي به
فشار در نواحی مشخص و بدون پراکندگی  هاي تحت هاي کیفی آب براي سیستم بهار محدودیت

، که )11شکل (باشد  ترین آن مربوط به نواحی شرقی دشت می شود که بیش شاهده میگسترده م
  ).6جدول (شود   درصد مشاهده می83/33ترین محدودیت براي آبیاري بارانی با سطح  بیش
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  موجود در هر دشت از نظر کیفیت آبنقشه محدودیت اراضی  -11شکل 

  .)ب(اي  آبیاري قطرهو ) الف(هاي آبیاري بارانی  اجراي سامانهبراي 
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 گیري نتیجه
هاي نهاوند و  دشتدهند که  ها نشان می  از آندست آمده ها و نتایج به بررسی نقشهدر مجموع 

ترین شرایط را  فشار با توجه به کیفیت آب زیرزمینی، مناسب هاي تحت تویسرکان از نظر اجراي سامانه
. هاي شمالی و مرکزي استان است براي دشتترین محدودیت از نظر کیفیت آب  بیش. باشند دارا می

تر   بیش ناشی ازتر بودن سطح آب و افزایش غلظت امالح در آب تواند ناشی از پایین علت این امر می
 براي که طوري  به.هاي کشاورزي در مناطق شمالی استان نسبت به نواحی جنوبی باشد بودن فعالیت

ترین محدودیت اراضی را   قهاوند بیش-دشت رزنرکزي نواحی جنوبی و مهاي آبیاري بارانی  سامانه
نیز اي  هاي آبیاري قطره چنین از نظر محدودیت براي اجراي سامانه هم، در اجراي این سامانه دارد

  .ترین محدودیت اراضی را در اجراي این سامانه دارد  قهاوند بیش-رزنمحدوده جنوبی دشت 
علت خشک شدن  هاي عمیق کشاورزي به چاههاي بیش از حد از  که برداشت جایی از آن

سالی باعث کاهش شدید منابع آب  چنین بروز خشک ها و هم  و چشمهها ات، قنهاي فصلی رودخانه
که برخی از مناطق براي  چنین با توجه به این هم شده است،  مورد بررسیطقازیرزمینی در من

 در صورت استمرار کشاورزي و ،هستند  محدودیت متوسط تا زیاد دارايفشار هاي تحت سامانه
تري در زمینه  کارهاي مدیریتی بیش فشار در این مناطق، نیاز است که راه هاي تحت استفاده از روش

در رابطه با کارهاي مدیریتی مطلوب  از جمله راه. انتخاب و استفاده از نوع سیستم مربوطه انجام گیرد
آبیاري  شاملتوانند مورد استفاده قرار گیرند   که میدر آبیاري بارانیها  پاش  نوع آب وزمان آبیاري

معموالً در شب . باشد هاي کلر و سدیم مفید می شبانه براي حذف و یا کاهش اثرات جذب یون
کند، در نتیجه از شدت تبخیر کاسته شده و  تر شده و سرعت باد نیز کاهش پیدا می نسبی بیش رطوبت

که  در صورتی ).2005 ،وزارت نیرو(کند  ا کاهش پیدا میه یافته روي سطح برگ مقدار نمک ترسیب
در . تر اثر تخریبی خواهد داشت  کمانجام گیرد غلظت نمک زیاد نشدهصورت ممتد  آبیاري به

هاي متحرك و  که در سیستم می بوده در حالییصورت دا هاي ثابت عمل آبیاري تقریباً به سیستم
تر است  شود و اثر تخریبی بیش ي برگ پاشیده میصورت متناوب رو متحرك بارانی آب به نیمه

ها و  گرما و باد خشک دو عامل مهم در افزایش ترسیب نمک روي سطح برگ). 1996، زادگان رحیم(
با اجتناب از آبیاري در چنین شرایطی، خطر مسمومیت و سوختگی . باشند مقدار یون جذب شده می

ها کاهش یافته  شدگی برگ ها، احتمال خشک پاش ببا افزایش سرعت چرخش آ .یابد ها کاهش می برگ
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که قدرت نگهداري و  در صورتی .گردد ها کم می و در نتیجه مسمومیت یونی و یا سوختگی برگ
سازد، بهتر است که براي اجراي آن  هاي پاشش باال را فراهم می نفوذپذیري خاك امکان استفاده از دبی

ها کاهش پیدا   شرایطی، تعداد دفعات خشک و تر شدن برگریزي شود زیرا در چنین در مزرعه برنامه
تر درختان میوه و بعضی از گیاهان  که کلر و سدیم براي بیش علت این به ).2005 ،وزارت نیرو(کند  می

نماید بنابراین باید در  زراعی حالت سمی دارد و با جذب در برگ ایجاد مسمومیت براي گیاه می
در مورد درختان میوه این . ها زیاد است به این نکته توجه شود و سدیم آنهایی که کلر   از آباستفاده

شود  پیشنهاد می دارند رفع نمود، یهایی که زاویه پراکنش کم پاش توان با استفاده از آب اشکال را می
هاي الزم  بدیهی است باید بررسی. کند تري را تولید می پاشی انتخاب شود که قطرات درشت آب

 .)1996 ،زادگان رحیم(اي وارد نکند  تا قطرات درشت آب به خاك صدمهصورت گیرد 

ها است، استفاده از  چکان اي مشکل عمده مربوط به گرفتگی قطره در سیستم آبیاري قطره
چنین استفاده از   تزریق اسید سولفوریک به درون مخزن آب آبیاري و همکارهاي مدیریتی مانند راه

ی مسیر نهاي طوال چکان  قطرهبه گرفتگی دارند مانندتري نسبت  کمهایی که حساسیت  چکان قطره
  ).2000نیا،  زاده و معیدي مصطفی(شود  توصیه می
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Abstract1 

One of the most important factors for applying of pressurized irrigation systems 
is water quality. So, it is essential to study feasibility of pressurized irrigation 
systems based on water quality, prior to their performance. It also helps to prevent 
energy, investment and resources losses. In the present study, the possibility of 
performance of pressurized irrigation system (sprinkler and drip irrigation system) 
using geographic information systems (GIS) and its analytical functions was 
investigated based on groundwater quality in the plains of Hamedan province. The 
maps and obtained results showed that there were maximum limitations with 
regard to water quality in the northern and central plains of study (Kaboudarahang, 
Razan-Qhahavand and Hamedan-Bahar plain). For sprinkler irrigation systems, the 
most serious limitation was observed in 86.54% of Kaboudarahang plain area. 
Razan-Qhahavand and Hamadan-Bahar plains, with 70.52% and 33.83%, 
respectively, were placed in the next rank orders. Also, for drip irrigation system, 
Razan-Qhahavand is the plain with poor water quality with 38.52% serious 
limitation. Furthermore, it is Tuyserkan and Nahavand plains which have the most 
suitable conditions to use pressurized irrigation systems regarding groundwater 
quality. 
 
Keywords: IDW, Water quality, Drip irrigation, Sprinkler irrigation, Feasibility 
study 
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